
 

 
Ana Sofia Martins e Bárbara Barão querem comprar carrinha para transporte de crianças  

Estudantes da ESECS angariam apoios para ajudar instituição  
de São Tomé e Príncipe onde estão a estagiar  
 

Ana Sofia Martins e Bárbara Barão, estudantes da licenciatura em Educação Social da Escola Superior de 

Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria, estão a angariar fundos para ajudar a instituição Casa dos 

Pequeninos onde estão a desenvolver o seu estágio curricular, em São Tomé e Príncipe. A iniciativa tem 

como objetivo a compra de uma pequena carrinha de passageiros para apoio logístico e transporte das 

crianças da instituição ao hospital, sempre que necessário. Para tal, as alunas fizeram um vídeo de apelo à 

contribuição e partilha da sua experiência de estágio curricular, em contexto de pandemia da COVID-19. Os 

donativos podem ser feitos através do IBAN – PT50 0036 0422 9910 2213 1685 3. 

 

«Esta foi, sem dúvida, a melhor escolha que fiz em relação ao meu percurso como estudante de Educação 

Social. Já vivi e aprendi imenso, passei por grandes desafios e aventuras, chorei, ri, ensinei e tornei-me numa 

pessoa melhor», refere Ana Sofia Martins. «Devido à pandemia, este estágio colocou-me à prova e acabou 

por se tornar também numa ação humanitária marcante e transformadora, afirmando a minha posição na luta 

a favor de um mundo melhor. Estou feliz, muito feliz!», assegura a estudante. 

 

Já Bárbara Barão destaca ter tido «o prazer e a oportunidade de investigar e ir em busca do desconhecido. 

Tenho aprendido o valor das palavras empatia, amor, afeto, solidariedade e amizade. Aprendo todos os dias 

a aprender e aprendo a ensinar e, sem dúvida, sinto-me eu, mais completa e com a melhor profissão do 

mundo». Para esta estudante do Politécnico de Leiria, «o Educador Social que encara o mundo que muitas 

vezes é desprezado, luta pela igualdade e justiça social através da transformação». 

 

Sandrina Milhano, diretora da ESECS, enaltece a iniciativa das duas estudantes: «É sem dúvida magnífico 

ver este nível de envolvimento das nossas estudantes, que encararam esta experiência como sendo muito 

mais que um estágio curricular, vivem-na com paixão e sentem a realização de quem fez a escolha certa no 

seu percurso académico. Isso é para nós uma grande honra enquanto instituição de ensino, pois prova que 

estamos a fazer um bom trabalho na formação de pessoas e de futuros profissionais». A diretora da ESECS 

considera ainda que «a realização estágios curriculares noutros países, com contextos culturais e 

económicos diferentes daqueles em que vivemos no nosso dia a dia, promove o enriquecimento pessoal e 

profissional, e permite preparar os nossos estudantes para diferentes desafios, aprimorando a diversificação 

das suas competências». 

 

O vídeo de apelo à contribuição para a compra da carrinha para a Casa dos Pequeninos, de São Tomé e 

Príncipe, está disponível na página de Facebook da ESECS, @ESECS.IPLeiria.Oficial, e pode ser acedido 

através do link https://www.facebook.com/ESECS.IPLeiria.Oficial/videos/290516038779638/.   
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