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Designação do Projeto 
“Momentos – Vamos proteger os nossos animais” 
 
Responsáveis pelo Projeto: 
Teresa Leal; Carla Maia Figueiredo; Selma Presado Santos 
 
Emails dos Responsáveis: 
Teresa Leal (f1164@agrupcadaval.com) 
Carla Figueiredo (f1007@agrupcadaval.com) 
Selma Santos (f218@agrupcadaval.com) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenientes 

6B 
Alunos: 
Bárbara Félix; Diana Sousa; Joaquim Sabino; Lara Jorge; 
Leonardo Cristão; Maria Pedro; Mateus Horta; Suzanne Brahem; 
Tomás Correia. 
Professora: 
Teresa Leal 
7B 
Alunos:  
Catarina Camilo; Diogo Libório; Lara Bento; Marisa Deus; Matilde 
Machado; Ricardo Henriquês; Sara Faria; Sofia Vieira e Mariana 
Aguiar. 
Professores: 
Selma Presado Santos e Paula Mofreita 
CEF 2.1 
Alunos: 
André Duarte; Diogo Feitor; Guilherme Carrasqueiro; José 
Pereira; Mafalda Santos; Tomás Pereira;  
Professora: 
Carla Maia Figueiredo 
 
Parceiro: 
APAC (Associação Protetora dos Animais do Cadaval) 

 
 

Descrição do Projeto 

Dentro do projeto “Momentos – Vamos proteger os nossos 
animais”, temos uma ação principal que é a “Missão Canil” que 
nasceu da preocupação que os alunos do 6.º B manifestaram 
relativamente aos animais que residem na Associação Protetora 
dos Animais do Cadaval (APAC). Assim pensaram como 
poderiam ajudar e surgiu a ideia do serviço de voluntariado pois, 
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consideraram ser essa a melhor forma de mitigar aquilo que 
consideram ser um dos grandes problemas da sociedade: o 
abandono de animais de companhia.  
Como os canis estão sobrelotados, e os animais encontram-se 
muitas vezes em espaços muito pequenos, resolveram trabalhar 
no sentido de oferecer alguma alegria aos animais aí residentes. 
Assim, irão ser organizadas equipas de alunos para passear os 
cães. 
Tem como objetivos: enriquecer a vida dos animais alojados no 
canil; reduzir o stress associado ao confinamento; proporcionar o 
bem-estar animal e a adoção de animais felizes. 
Para complementar esta ação, um outro grupo de alunos (7B) e 
(CEF 2.1) realizaram dois vídeos de sensibilização sobre o bem-
estar animal para serem transmitidos no website e nas redes 
sociais do AEC. 
O vídeo da turma 7B, procura mostrar a preocupação que todos 
devemos ter com a preservação e proteção dos animais, que são 
explorados pelo homem. Na elaboração do vídeo os alunos 
partiram de uma grande questão: “O que são os animais para 
nós?”, procurando promover junto da Comunidade Educativa 
novas práticas comportamentais, que protejam os animais.  
O vídeo da turma CEF 2.1, apresenta os melhores “momentos” 
dos animais de estimação dos alunos, e tem como objetivos:  
- Sensibilizar a comunidade escolar para as “cinco liberdades” 
refletidas nas regras da União Europeia sobre o bem-estar 
animal: livre de fome e sede; livre de desconforto, livre de dor, 
ferimentos e doença, livre para exprimir o seu comportamento 
normal; livre de medo e angústia;  
- Promover a importância da nossa atuação enquanto cuidadores 
de outro ser vivo; 
- Sensibilizar para a importância de incluir no Plano Anual de 
Atividades a comemoração do Dia Mundial dos Animais (4 de 
outubro). 

 
Impacto na Comunidade 

Educativa 

A ideia é motivar os alunos para o serviço de voluntariado e a 
importância deste na vida dos animais. Consequentemente 
sensibilizar e “humanizar” a comunidade, relembrando a todos 
que dividimos o planeta com seres maravilhosos que merecem 
todo o nosso respeito e amor. 

 

Esta ficha técnica é acompanhada com um pequeno vídeo a explicar o projeto (2 a 3 min). 

 

 


