
ANEXOS  
Formulário de candidatura  

Ficha Técnica  Designação da Escola: Escola Básica e Secundária de Cristelo 

Diretor (a): Dr. Mário Rocha 

Contactos (telefone e e-mail): aecris@agcristelo.edu.pt/255783280   

Designação do Projeto: “Projeto para os Animais”  

Responsável pelo Projeto: Prof. Armando Pereira 

E-mail do Responsável: armandofelicidade@agcristelo.edu.pt 

Intervenientes  Docentes: Armando Pereira e Carla Tavares; 

Alunos: Mariana Rocha, Tatiana Dias, Adriana Oliveira e Mariana Nogueira; 

Enc de Ed.: Dona Vera Bessa (mãe da aluna Mariana Rocha);  

Parceiros: Canil de Paredes 

As funções desempenhadas foram realizadas essencialmente pelos alunos. 

Descrição do 

Projeto  

Este Projeto tem como objetivo ajudar os animais do Canil de Paredes, uma vez que com a 

pandemia o abandono de animais foi exponencial, porque as famílias perderam 

rendimentos e assim não podiam alimentar os animais de estimação. O primeiro contacto 

foi  com o Canil de Paredes, onde se constatou que o mesmo estava sobrelotado e que 

precisava da ajuda de todos para conseguir alimentar  e cuidar de todos os animais. 

Sabendo disto os alunos do 7.º E da Escola Básica e Secundária de Cristelo organizaram-

se para tentar minimizar este problema e ajudar os animais. Então elaboraram um email 

para todos os Diretores de Turma para que sensibilizassem todos os alunos das respetivas 

turmas para este problema. Neste sentido pretendiam que os alunos trouxessem para a 

escola e colocassem no ponto de recolha, previamente designado, comida para cães, rolhas 

e garrafas de plástico - que seriam vendidas e o dinheiro será doado à instituição. 

O objetivo é ajudar o Canil de Paredes, neste momento de pandemia, a alimentar e a cuidar 

melhor todos os animais que ali se encontram. 

Impacto na  

Comunidade   

Educativa 

O impacto na comunidade foi muito grande uma vez que abrangeu todos os alunos da 

escola sede e até este momento foi conseguido um enorme volume de tampas de plástico, 

garrafas e alguma comida para cães. Também percebemos que os alunos e toda a 

comunidade estão mais sensibilizados para o problema dos animais abandonados. 

 

DECLARAÇÃO DO ALUNO/A  

(SE MAIOR DE IDADE)  

O/A ALUNO/A _________________________________________________________,  

com o CC n.º _________, válido até __/__/____, do ____ ano de escolaridade, do  

Agrupamento de Escolas/ Escola não Agrupada da Escola/ Outro Estabelecimento de  

Educação e Ensino_____________________________________, declara autorizar a  

divulgação pública, designadamente através da captação em vídeo e fotografia da sua  

imagem e gravação de voz, do Projeto __________________________(indicar o nome  

do Projeto), submetido a candidatura ao Prémio Gandhi, em que participou.  

Data e Assinatura:   

_______________ _____________________________________________________.  


