
Ficha Técnica Designação do Agrupamento: Agrupamento de Escolas Professor Paula 
Nogueira 
 
Diretor: Carlos Alberto Santos Gaspar 
 
Contactos:  
 
Telefone: 963774869 
 
Email: gestao@aeppn.pt 
 
Designação do Projeto: Projeto de Intervenção Comunitária AJUDA 
ANIMAL 
 
Responsável pelo Projeto: Carla Maria dos Santos Cássio 
 
Email do responsável: f1119@aeppn.pt 

Intervenientes 1 turma do 1º ciclo da EB 1 nº 7 
8 turmas do 2º ciclo (5ºA e 6ºE da Escola E. B. 2,3 Professor Paula 
Nogueira e 5ºB, 5ºC e 5ºD e 6ºA, 6ºC e 6ºE da Escola E. B. I/JI José Carlos 
da Maia) 
15 Turmas do 3º ciclo (7ºB, 7ºD e 7ºE, 8ºD e 9ºD e PIEF da Escola E. B. 
Professor Paula Nogueira e 7ºB, 7ºC e 7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºD, 8ºE, 9ºA e 
9ºC da Escola E. B. I/JI José Carlos da Maia) 
 
Professores: 
1º ciclo - Teresa Veliça 
2º ciclo – Lucilina Daniel, Sara Carvalho, Maria José Ribeiro, Carla Maria 
dos Santos Cássio, Natália Santos, Andreia Fernandes, Fernanda Neves e 
Rute Santos 
3º ciclo – Cláudia Martinho, Dulce Nunes, Cláudia Camarada, Isabel 
Geraldo, João Lima, Ana Carla Rodrigues e Luísa Preto; Ana Lúcia Pires, 
Sílvia Domingos, Lídia Gomes, Sandra Amado, Licínio Santos, Francisco 
Brito, Maria de Fátima Granja, Anabela Carrasqueira e Marta Reis 
 
Nº total de alunos participantes: 503 
Nº total de professores participantes: 26 
 
Escola E. B. 1 nº 7: 24 alunos  
 
Escola E. B. 2/3 Professor Paula Nogueira = 152 alunos 
5ºA – 21 alunos 
6ºE – 16 alunos 
7ºB – 24 alunos 
7ºD – 20 alunos 
7ºE (CEF) – 20 alunos 
8ºD – 13 alunos 
9ºD – 24 alunos 
PIEF – 14 alunos 
 
Escola E. B. I/JI José Carlos da Maia = 327 alunos 



5ºB – 20 alunos 
5ºC – 20 alunos 
5ºD – 25 alunos 
6ºA – 22 alunos 
6ºC – 26 alunos 
6ºE – 20 alunos 
7ºB – 24 alunos 
7ºC – 26 alunos 
7ºD – 22 alunos 
8ºA – 19 alunos 
8ºB – 18 alunos 
8ºD – 22 alunos 
8ºE – 16 alunos 
9ºA – 25 alunos 
9ºC – 22 alunos 
 
As famílias aderiram ao apelo da turma C do quinto ano da Escola E. B. 
I/JI José Carlos da Maia, colaborando generosamente com ração (seca e 
húmida), biscoitos para cães e também com mantas.  

Descrição do Projeto No início do ano letivo 2020/2021, a turma C do quinto ano da Escola E. 
B. I/JI José Carlos da Maia decidiu trabalhar, na disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, o tema “Bem-estar animal”, propondo-se realizar 
diversas atividades: assistir a uma palestra sobre o tema, visitar uma 
instituição de acolhimento de animais de rua do concelho de Olhão e 
ainda organizar uma campanha de recolha de biscoitos, rações para cães 
e também mantas, para apoiar a APAR – Associação para Proteção dos 
Animais de Rua, que tem atualmente cerca de cem cães de rua a seu 
cargo. 
Numa reunião de professores de Cidadania e Desenvolvimento, a 
Diretora de Turma do 5ºC, professora Carla Cássio, apresentou a 
proposta dos alunos da sua turma, sendo que muitas outras turmas do 
Agrupamento mostraram interesse em participar na referida campanha, 
alargando, desta forma, o âmbito desta iniciativa. 
Decidiu-se, assim, publicitar o evento na página do Agrupamento, para 
que toda a comunidade tivesse conhecimento da mesma, mas também 
em todas as salas de aula da Escola E. B. 1 nº 7 e das duas escolas E. B. 
2,3 do Agrupamento. Foram enviados também emails aos Encarregados 
de Educação a dar conhecimento e a sensibilizá-los para a iniciativa.  
Ao longo do ano letivo, outras turmas, contagiadas por esta, realizaram 
também atividades de apoio aos animais de rua do concelho, 
nomeadamente apoiaram outra associação, a "Strolling for Strays in 
Olhão - animais do canil municipal de Ohão", tendo visitado este espaço, 
colaborado nos cuidados aos animais, ouvido uma palestra sobre a 
importância de esterilização dos animais de rua e criado “bilhetes de 
identidade” dos animais recolhidos, que servirão para facilitar a sua 
publicitação nas redes sociais e a sua futura adoção, já que esta 
associação tem uma parceria com uma associação de ajuda animal do 
Reino Unido, a qual já adotou mais de uma dezena de cães de rua 
portugueses.  
A campanha de recolha organizada pelo 5ºC foi realizada entre os dias 
17 e 30 de abril de 2021, tendo sido depois prolongada até ao dia 7 de 
maio, em virtude de se considerar que a capacidade de recolha poderia 



ser superior à verificada, facto que se veio a comprovar pela enorme 
quantidade de rações, biscoitos e mantas recolhida em todo o 
Agrupamento. 

Impacto na 
Comunidade Educativa 

Esta iniciativa teve um grande impacto na comunidade educativa do 
Agrupamento, já que envolveu mais de metade das turmas dos três ciclos 
de ensino, tendo mobilizado as famílias dos alunos, que contribuíram 
generosamente para esta campanha, doando uma quantidade 
considerável de rações, biscoitos e mantas. 
Presume-se que terão sido recolhidos no Agrupamento mais de 
quinhentos quilos de alimentos para cães, que serão imprescindíveis 
para garantir a alimentação dos animais recolhidos por esta associação 
do concelho de Olhão durante alguns meses, para além de biscoitos e de 
material de conforto (mantas). 
A parceria entre o nosso Agrupamento e as associações de ajuda animal 
do concelho tem sido uma constante nos últimos anos, tendo este tipo 
de campanhas de recolha de rações e de materiais de conforto sido 
também realizada nos anos letivos anteriores, na medida em que 
procuramos desenvolver nos alunos uma cultura humanista, centrada na 
pessoa e na sua ação sobre o meio que a rodeia.  
É nosso objetivo, definido na Estratégia Local de Educação para a 
Cidadania, que o exercício da cidadania seja ativo, com o 
desenvolvimento de projetos que contribuam para o enriquecimento 
pessoal dos alunos e da comunidade educativa.  
Nesse sentido, consideramos que este projeto teve um impacto muito 
relevante porque, tendo começado no núcleo restrito de uma turma, 
rapidamente se estendeu a todo o Agrupamento, englobando mais de 
quinhentos alunos, de vários percursos formativos (houve uma turma de 
CEF e uma turma de PIEF a participar no mesmo), e respetivas famílias, 
para além de ter envolvido 26 diretores de turma, muitos professores 
dos vários níveis de ensino dos Conselhos de Turma e ainda professores 
da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.  
Para além disso, teve impacto na atitude cívica de todos os alunos 
participantes e ainda no seu relacionamento interpessoal e social, já que 
os alunos colaboraram com outros, de outras turmas e ciclos, durante a 
realização das atividades, evidenciando sempre grande motivação e 
sentido cívico. 
A promoção da cidadania ativa foi, através deste interessante projeto 
comunitário, concretizada com grande entusiasmo e adesão por parte 
dos alunos. Para além disso, este projeto comunitário proporcionou aos 
alunos de todo o Agrupamento situações várias promotoras do sentido 
de cooperação, solidariedade, compreensão e respeito pelos outros. 
Por último, é de salientar que esta iniciativa foi divulgada na rede social 
Facebook, nas páginas da APAR-Associação para proteção dos animais de 
rua- Moncarapacho/Fuzeta (publicação de 12 de maio) e da Associação 
Strolling for Strays in Olhão Portugal – Animais do canil Municipal Olhão 
(publicação de 2 de maio) e que o vídeo agora submetido para o Prémio 
Gandhi será também divulgado a todos os elementos da comunidade 
educativa através do site do Agrupamento. 
O projeto AJUDA ANIMAL deste ano não termina com a candidatura a 
este prémio, já que há uma turma que está a confecionar mantas para 
entregar nestas duas associações de recolha de animais de rua do nosso 
concelho. 



 


