
 

 
 

 Gondomar 24/10/2022 
 

À semelhança dos anos letivos anteriores a nossa Escola vai solidarizar-se com o Movimento “outubro 
Rosa” de 24 de outubro a 4 de novembro contando como sempre com a preciosa colaboração da 
Associação de Pais e também com a comunidade escolar. 

 
É importante relembrar que o movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, 
na década de 1990, para estimular a participação da população no controlo do cancro da mama. 
A data é celebrada anualmente com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e 
partilhar informações sobre este tipo de cancro. Um pouco por todo o mundo, durante este mês, a cor 
rosa alastra-se com o objetivo de permitir sensibilizar a população para a temática da prevenção e 
diagnóstico precoce do cancro da mama. 

 

O mês de outubro é assinalado por duas efemérides: a 15 de outubro assinala-se o Dia Mundial da 
Saúde da Mama e a 30 de outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama. É no período 
compreendido entre estas datas que a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) desenvolve o Movimento 
"outubro Rosa" procurando incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. 

 
A campanha acontece pelo 7º ano consecutivo, depois de no ano passado ter contado com a 
participação de mais de 600 Instituições. A nossa Escola está inscrita no Movimento “Onda 
Rosa/outubro Rosa” da LPCC e não queremos deixar “passar em branco” esta comemoração que 
pretende potenciar o impacto deste Movimento. 

 

O desafio da nossa Escola e respetiva Associação de Pais, é afixar pela Escola trabalhos variados 
elaborados por alunos que estão em fase de conclusão e outros já concluídos, a partir de dia 24 de 
outubro. Vai também ter lugar uma venda solidária de calendários e sacos de pano estampados com 
desenhos elaborados pelos alunos, cuja receita reverte integralmente para a LPCC. 

 
A Associação de Pais e Encarregados de Educação vai decorar a entrada da Escola com laços rosa e deixar 
no PBX alguns laços em fita para lapela destinados aos professores/ assistentes operacionais 
interessados. 

 
Deixamos a sugestão a todos vós, para que no dia 28 de outubro tragam uma peça de roupa cor- de- 
rosa, alusiva ao dito Movimento. 

 

O importante é colaborar, passar a mensagem ainda que de uma forma simples mas 
com intenção. 
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