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E-mail do Responsável- ceciliacardoso@aepl.edu.pt 

Intervenientes Alunos do 5ºAno de Escolaridade e respetivos Encarregados de Educação, 

Professores das turmas envolvidas e Diretores de Turma  

Descrição do Projeto No âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular os alunos desenvolveram ao 

longo do ano um projeto que visava essencialmente o tema da Educação para a 

Cidadania “ O bem-estar Animal” em que, nas disciplinas envolvidas, foram 

efetuados trabalhos de articulação e cujos objetivos principais visavam 

essencialmente, reconhecer a importância da proteção da biodiversidade no contexto 

de um ambiente cada vez mais humanizado e Interagir com a comunidade, 

possibilitando desenvolver atitudes de empatia, partilha, colaboração e participação 

na sociedade. Os alunos efetuaram uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa e 

realizaram, em articulação com a Biblioteca Escolar, durante o ensino não 

presencial, diversos trabalhos, produções escritas e artísticas, relacionados com o 

tema. Neste âmbito, fez-nos sentido abraçar o projeto Gandhi cujos objetivos se 

entrelaçam. Os alunos foram desafiados, ainda durante o ensino não presencial a 

efetuarem projetos que podiam assumir diversos formatos, designadamente 

produções escritas e/ou multimédia, artes performativas ou projetos de intervenção 

comunitária. Tendo os alunos optado por produção de abrigos para animais, foi 

montada uma exposição com todos os trabalhos intitulada ”Sigam as Pegadas”, a 

quando do regresso ao ensino presencial, onde se procurou, depois de escolhido um 

júri, eleger o trabalho mais criativo. Posteriormente os alunos sugeriram que se 

efetuasse uma recolha de bens essenciais para os animais e se vendessem os 

trabalhos, por eles efetuados para serem doados a um abrigo de animais da área da 

sua residência, neste caso ao Canil Municipal da Póvoa de Lanhoso. 

  

Impacto na 

Comunidade Educativa 

A adesão ao projeto foi muito significativa dado que dos 42 alunos do 5º ano 25 apresentaram 

um abrigo para animal construído com o envolvimento dos encarregados de educação. 

Consideramos que o espírito de solidariedade e partilha estão bem presentes neste projeto. A 

doação de bens materiais e monetários a uma instituição proporcionou aos alunos 

desenvolverem o exercício da cidadania ativa, Consolidar aprendizagens de educação para a 

cidadania com impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e no 

relacionamento social e intercultural, através da articulação entre o currículo, a cultura de 

escola e a comunidade, Incentivou formas proativas e inovadoras de aprender e ensinar e 

fomentou a construção sólida da formação humanística dos alunos, para que assumam a sua 

cidadania, garantindo o respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, 

tanto a nível individual como social. 

 


