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  Prémio Gandhi _ Formulário de Candidatura 

Ficha Técnica 

• Designação da Escola: Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde 

 
 

• Diretor: Dr. º Luís Pacheco 

 
 

• Contactos: telefone - 212106361 - E-mail: ebiji.qtconde@escolas.min-

edu.pt 

 
 

Designação do Projeto: “Os Amigos da APUCA”       

 

• Responsável pelo Projeto: Coordenadora e Docente de Cidadania e 

Desenvolvimento - E-mail do Responsável: cristina.raimundo@aeqc.net 

 
 

Intervenientes 

• Docentes: 

-Docentes da Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, do 3 º Ciclo 

(organização e dinamização do Projeto), TIC (elaboração dos folhetos de 

divulgação), Expressão Plástica e Educação Visual (elaboração do logotipo e 

cartazes de sensibilização/divulgação). 

-Docentes do 1 º e 2 º Ciclo (sensibilização dos alunos das suas turmas para a 

angariação de latas de bebidas e material metálico e entrega de outros 

donativos). 

-Docente responsável pelo Clube de Fotografia. 

-Outros docentes que se juntaram à causa dos “Amigos da APUCA” doaram latas 

e material metálico obsoleto. 

 

• Alunos: 

-Alunos das turmas do 7 º e 8 º anos (ano letivo de 2019-2020), atualmente, 8 º 

e 9 º anos (seleção, agendamento/ distribuição das atividades a desenvolver, 

organização das Bancas Solidárias, recolha e organização das latas e/ou outros 

donativos, elaboração do logotipo, dos folhetos, dos placards, dos cartazes de 

sensibilização/divulgação, das visitas ao canil/gatil da APUCA, para o apoio nas 

tarefas de limpeza e na alimentação dos animais, a organização, a divulgação de 

Palestras/Sessões de Esclarecimento/Sensibilização e o recrutamento de 

voluntários de outras Turmas…registo fotográfico). 
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• Encarregados de Educação: 

-Apoio através dos donativos, na produção de porta-chaves e na dinamização 

das Bancas Solidárias, na recolha e no transporte dos donativos, apoio na 

deslocação dos seus educandos no trabalho de voluntariado na Associação. 

 

• Parceiros: 

-Associação por uma Causa Animal – APUCA, através da sua Presidente, a 

Senhora Lídia Gama (colaboração nas Palestras/Sessões de 

Esclarecimento/Sensibilização). 

-Encarregados de Educação com Estabelecimentos Comerciais no setor da 

restauração, recolheram, acondicionaram e transportaram latas para o 

Agrupamento ou a Associação da APUCA. 

-Assistentes Operacionais (apoio na logística das Bancas, Palestras, recolha e 

acondicionamento das latas e/ou do material metálico e entrega dos donativos 

juntando-se à Causa dos “Amigos da APUCA”. 

 

Descrição do 
Projeto 

• Desenho do Projeto: 

-“Os Amigos da APUCA é um Projeto planeado e dinamizado pelos alunos da 

Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, do 3º Ciclo, destinado a envolver a 

comunidade escolar do 1.º, 2.º e 3 º Ciclo do Ensino Básico e a comunidade local. 

O projeto surgiu no âmbito da abordagem do Domínio, Voluntariado, em 

articulação com o tratamento do Domínio, Bem Estar Animal, com o mote do 

nosso Projeto Educativo - "Educar Com Afeto, Construindo o Futuro", através da 

promoção e implementação de ações de intervenção social/comunitária. 

 

• Implementação: 

-A implementação Projeto foi realizada tendo em conta a componente teórica e 

a prática (vivencial)  

-Parte teórica – sala de aula, espaço de reflexão e debate sobre a temática do 

Bem Estar Animal, a saber, sensibilização para o não abandono de animais de 

companhia, quais os valores e princípios éticos subjacentes a um acolhimento 

saudável, adequado e regras para uma melhor convivência entre animais de 

companhia e humanos; reflexão e debate sobre a temática do Voluntariado, 

levantamento das necessidades e possibilidades de intervenção ao nível local e 

modos de operacionalização. 
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Seleção das atividades a dinamizar e articulação multi e interdisciplinar, 

organização e distribuição das tarefas pelos grupos de trabalho, planificação, 

agendamento e preparação das atividades previstas. 

 

-Parte prática – contacto direto com os animas abandonados na Associação, 

deslocação ao canil/gatil da APUCA, para o apoio nas tarefas de limpeza, na 

alimentação dos animais e entrega de donativos; no Centro de Recursos, 

realização de Palestras/Sessões de Esclarecimento/Sensibilização aos outros 

alunos do Agrupamento; realização de Bancas Solidárias para a angariação de 

donativos (alimentação, produtos de higiene, brinquedos, entre outros), recolha 

e acondicionamento de latas de bebidas e outros materiais metálicos para 

entrega à Associação (a APUCA entrega nas sucatas em troca de recompensa 

monetária). 

• Objetivos: 

-Consciencializar, esclarecer e divulgar os valores e princípios éticos e sensibilizar 

para o não abandono de animais de companhia; 

-Contribuir ativamente para uma sociedade que melhor compreenda e trate os 

animais de estimação; 

-Fomentar a sensibilização e educação para a Cidadania promovendo o exemplo 

individual como promotor da mudança de ideias e comportamentos; 

-Estabelecer redes afetivas, de solidariedade e mostrar apoio através de 

vivências partilhadas dentro e fora da escola; 

-Desenvolver a capacidade de análise dos problemas da comunidade envolvente; 

-Cuidar das comunidades mais vulneráveis; 

-Contribuir para a formação de uma geração futura, que aja com base no respeito 

e cidadania, sempre tendo em mente melhoria cívica do indivíduo e da 

sociedade; 

 

Impacto na 
Comunidade 

Educativa 

• Envolvimento da Comunidade Educativa: 

-Notável contributo dos professores e alunos do 1 º Ciclo, na recolha de latas e 

outros donativos, exímio contributo dos alunos nos dias das Bancas, quer, os que 

as organizaram e participaram, quer os que foram convocados a contribuir com 

donativos (1 º, 2 º e 3 º Ciclos). 

-Excecional disponibilidade por parte dos Professores dos Conselhos de Turma, 

para proceder a ajustes no horário letivo, ou nas atividades de avaliação com as 

Turmas envolvidas na dinamização do Projeto, bem como, por parte de outros 
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docentes de Turmas/Anos de Escolaridade diferentes, que colaboram na 

sensibilização aos seus alunos para participar nas Palestras e/ou através da 

entrega de donativos. 

-Notório envolvimento, satisfação individual dos alunos das Turmas 

dinamizadoras do Projeto, quer, ao longo do processo de implementação, 

desenvolvimento do Projeto, assim como, e, apesar dos constrangimentos da 

aplicação do Plano de Contingência da Pandemia do COVID-19, o entusiasmo 

com que os alunos aderiram ao que lhes foi solicitado para organizar a presente 

Candidatura, a manifestação do seu desejo em de dar continuidade à 

dinamização do Projeto, no próximo ano letivo, reforçando o seu apoio à APUCA, 

por exemplo com a implementação da componente de Apadrinhamento dos 

Animais existentes na Associação. 

 

 

 

                                                                            A Coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento, 

                                                                       Cristina Raimundo/maio 2021 


