
Formulário de candidatura 

 

Ficha Técnica  
 

Designação da Escola: Escola Básica de Fazendas de Almeirim 
Diretora: Maria da Conceição de Magalhães Pereira 
Contactos (telefone e e-mail): 243570920 Direcao@aefazendas.pt 
Designação do Projeto: Os Animais e o Ambiente no Nosso Mundo 
Responsável pelo Projeto: Patrícia Susana Cabral da Cruz L. Álvares e 
Ana Isabel Augusto da Costa Rodrigues 
E-mail do Responsável: patricia.alvares@aefazendas.pt e 
ana.rodrigues@aefazendas.pt 

Intervenientes  
 

Professores das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, Projeto de 
Inovação, Tecnologias de Informação e Comunicação, Educação Visual, 
Ciências Naturais e Português e alunos das turmas do quinto ano de 
escolaridade. 
Professores de Cidadania e Desenvolvimento e Físico-Química e alunos 
das turmas do oitavo ano de escolaridade. 
Biblioteca Escolar. 
Associação Pravi Alpiarça-Almeirim 

Descrição do 
Projeto  

Designação do projeto: Os animais e o Ambiente no Nosso Mundo 
Turmas envolvidas: 5ºs e 8ºs anos. 
Atividades desenvolvidas: 
5º ano 
Os Biomas (Ambientais terrestres e aquáticos) – Realização de 
trabalhos de pesquisa sobre diferentes biomas, que foram 
apresentados nas respetivas turmas em formato digital. 
Fábulas – Leitura, seleção e reescrita de fábulas em texto dramático. 
As personagens das diferentes fábulas foram ilustradas e permitiram a 
construção de uma estória com animação interativa no Scratch. 
Animais de Companhia e em vias de extinção – Apresentação pelos 
alunos dos seus animais de estimação ou uma espécie em vias de 
extinção. 
Animais em risco – Campanha de angariação de alimentos para animais 
ao cuidado da associação Pravi – Núcleo de Alpiarça – Almeirim. 
Sessão de sensibilização para os cuidados a ter com os animais de 
companhia pela associação local Pravi (junho). 
8º ano 
Sustentabilidade - Reflexão e construção de cartazes sobre as causas 
de alterações climáticas, e painéis com medidas de proteção ambiental 
e da biodiversidade. 
Animais em risco – Participação no projeto-piloto nacional “Quando do 
Velho de Faz Novo, Todos Ganham. Ganha o Planeta” para a devolução 
de garrafas de bebidas em plástico PET não reutilizáveis. Em parceria 
com o Continente de Almeirim, as doações reverterão para a 
associação Pravi – Núcleo de Alpiarça – Almeirim. 
Disciplinas envolvidas: 
5º ano - Cidadania e Desenvolvimento; Projeto de Inovação; 
Tecnologias de Informação e Comunicação; Educação Visual; Ciências 
Naturais e Português. 
8º ano - Cidadania e Desenvolvimento e Físico-Química. 
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Áreas de Competência do Perfil do aluno priorizadas: 

✓ Bem-estar, saúde e ambiente; 
✓ Raciocínio e resolução de problemas; 
✓ Informação e Comunicação; 
✓ Linguagens e textos;  
✓ Pensamento critico e pensamento criativo. 

 
Objetivos: 

• adotar comportamentos que contribuem para uma boa 
relação com o ambiente e a sociedade;  

• adotar de comportamentos que respondam aos grandes 
desafios globais do ambiente;  

• manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, 
trabalhando colaborativamente para o bem comum, com vista 
à construção de um futuro sustentável; 

• interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;  

• gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;  

• desenvolver processos conducentes à construção de produtos 
e de conhecimento, usando recursos diversificados; 

• utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma 
crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais 
e a sua credibilidade;  

• transformar a informação em conhecimento;  

• colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma 
adequada e segura, utilizando diferentes tipos de ferramentas 
com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente; 

• utilizar de modo proficiente diferentes linguagens, à literatura, 
às artes, às tecnologias e à ciência;  

• aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes 
contextos de comunicação; 

• dominar capacidades nucleares de compreensão e de 
expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal; 

• pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma 
lógica, observando, analisando informação, experiências ou 
ideias, argumentando com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada;  

• desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e 
inovadora. 

Impacto na 
Comunidade 
Educativa 

Envolveu-se e sensibilizou-se alunos, pais e toda a comunidade escolar 
para a importância da preservação do ambiente e proteção da vida 
animal. 

 


