
 
 

 

Formulário de candidatura  
  

Ficha Técnica Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel 
Carreira - Leiria 
 
Diretora: Doutora Adélia Lopes 
 
Contatos: +351 244 619 920 / +351 914 319 169 
 
Designação do Projeto de Intervenção Comunitária:  
“Alegria sobre patas” 
 
Responsável pelo Projeto: Sofia Cabeço de Sousa 
 
E-mail do responsável: sofiasousa@eb23rsi.edu.pt 

Intervenientes Docentes:  
Sofia Sousa 
Lucília Gonçalves 
Margarida Rainho 
Maria Luísa Nunes  
Catarina Lino 
Hernâni Silva  
Luís Noivo 
Joaquim Lourenço 

Turmas envolvidas: 
 
Educação pré-escolar 
Jardim de Infância de Outeiro da Fonte 
Turma 1  
Turma 2 
                                                                          Número total de alunos: 44 
  
Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
Centro Escolar de Monte Redondo 
Turma MRO1 (1.º ano) 
Turma MRO4 (4.º ano) 
Turma MRO5 (1.º e 4.º anos)  
                                                                        Número total de alunos: 57 
 
Segundo Ciclo do Ensino Básico 
Escola Básica e Secundária Rainha Santa Isabel - Carreira 
Turma 5.º A   
Turma 5.º B  
Turma 5.º C   
Turma 5.º E 
Turma 5.º D 



Turma 6.º A 
Turma 6.º D 
Turma 6.º E 
 
                                                                       Número total de alunos:153 
 
Terceiro Ciclo do Ensino Básico 
Escola Básica e Secundária Rainha Santa Isabel - Carreira 
Turma 8.º C  
Turma 8.º D 
                                                                        Número total de alunos: 40 
 
Ensino Secundário  
Escola Básica e Secundária Rainha Santa Isabel - Carreira 
Turma: 10ºA 
 
                                                                         Número total de alunos: 6 
 

Parceiros: 
 
- Desprotegidos - Associação de Animais em Risco, Organização de 
Proteção dos Animais, em Leiria 
- Associação de Pais AERSI 
- Clínica Veterinária, dos Milagres 
- Quinta do Alâmpado, do Louriçal 
- Avenal Petfood, da Aroeira 
 

Funções desempenhadas 
 
Ensino Secundário 
Os alunos criaram o logotipo, colaboraram na organização, dinamização e 
divulgação da candidatura, junto dos colegas da Escola Básica e 
Secundária Rainha Santa Isabel. 
Os alunos estão a organizar vários webinars em colaboração com os 
veterinários parceiros sobre temas relacionados com o Bem-estar Animal, 
direcionado para os alunos da educação pré-escolar e ensino básico. 
 
Terceiro Ciclo do Ensino Básico 
Os alunos “desmontaram” os monitores obsoletos de computadores, 
fazendo a triagem seletiva dos seus componentes e colocaram uma base 
ajustada nos monitores para dar segurança ao abrigo dos animais. 
 

Segundo Ciclo do Ensino Básico 
Os alunos, na disciplina de TIC, estão a elaborar flyers digitais, quer para 
a campanha de sensibilização de Bem-estar Animal, quer para a campanha 
de recolha de bens essenciais para os animais em risco da Associação 
Desprotegidos.   
Estão a inventar um dispositivo para medir a felicidade dos animais de 
estimação, que serão entregues à Associação. 
Fizeram a edição do vídeo enviado com esta candidatura. 
 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
Os alunos estão a desenhar e a pintar os monitores, “abrigos para os 
animais”, com tintas acrílicas, inspirados no pintor brasileiro Romero Britto.  
Em articulação com a área da matemática, irão fazer um inquérito aos 
alunos do Centro Escolar de Monte Redondo e descobrir que raças de cães 



e gatos têm como animais de estimação, fazendo uma análise de dados e 
publicando os resultados nas redes sociais. 
 
Educação pré-escolar 
Os alunos reciclaram camisolas e tecidos para fazerem almofadas para 
colocar dentro dos abrigos dos animais. 
Decoraram as almofadas com diferentes técnicas na área da expressão 
plástica. 
 
Associação Desprotegidos - Leiria  
Esta Associação é um dos parceiros do projeto, pois receberá os abrigos 
construídos e os bens recolhidos. 
Haverá a possibilidade de todos os envolvidos adotarem ou apadrinharem 
os animais em risco.  
 
Clínica Veterinária dos Milagres e Quinta do Alâmpado do Louriçal 
Os veterinários parceiros irão participar nos webinars discutindo as 
temáticas "Benefícios dos Animais de Estimação” e “Cuidados a ter com os 
Animais” para todos os alunos do Agrupamento. 
Os alunos assistirão aos webinars durante as aulas de Cidadania e 
Desenvolvimento.  
 
Associação de Pais do AERSI 
Terá a responsabilidade de sensibilizar os pais dos alunos do 
Agrupamento, através da divulgação dos flyers. 

Fará a campanha de recolha de bens essenciais para os animais em risco 
da Associação, em todas as escolas e jardins de infância do Agrupamento. 
Acompanhará os alunos durante a entrega dos abrigos e dos bens 
essenciais angariados. 
 
Avenal  Petfood - Aroeira  
É nosso parceiro na oferta de sacos de ração e de mantinhas para os 
animais em risco da Associação Desprotegidos. 
 

Descrição do Projeto Desenho do projeto: 

 

O projeto surge com o objetivo de criar uma rede de parceiros, cuja missão 
é a promoção de atitudes saudáveis e de boas práticas face aos animais.  
 

Procura-se realizar a construção de abrigos, de baixo custo, para gatos e 

cães, reutilizando os monitores obsoletos armazenados na escola e reciclar 

camisolas usadas em almofadas, promovendo uma campanha de apoio 

solidário a uma Associação local que recolhe e recupera animais 

abandonados. 

 

Destaca-se a promoção da consciência ambiental para o desenvolvimento 

sustentado da agenda 2030 da ONU, com a prática da triagem seletiva de 

componentes de equipamentos antigos. Em simultâneo, desenvolve-se 

também o empreendedorismo com estímulo à criatividade na conceção dos 

abrigos, das almofadas, dos flyers e dos webinars e desenvolve-se nos 

alunos a aplicação de conceitos estudados nas diversas disciplinas, assim 

como valores relacionados com a responsabilidade, integridade, 

perseverança, sensibilidade, tolerância, pensamento crítico e criativo, 



respeito pela diversidade humana e autonomia pessoal centrada no bem 

comum. 

 
Implementação: 
 
O projeto envolve 300 alunos, entre os 3 até aos 17 anos, pais e familiares, 
Associação de Pais, Associação de Animais em Risco Desprotegidos, em 
Leiria, Clínica Veterinária dos Milagres, Quinta do Alâmpado do Louriçal  e 
a empresa de ração animal Avenal Petfood.  
 
A utilização dos monitores obsoletos para servirem de abrigo aos animais 
dá continuidade a um projeto há muito implementado no Agrupamento 
pelos alunos do 3.º ciclo, que sentiram necessidade de envolver alunos de 
outros anos de escolaridade, para participarem na candidatura ao Prémio 
Gandhi.  
 
Os alunos do 1.º ciclo decidiram aceitar o desafio e sugeriram decorar os 
monitores com inspiração nas obras do pintor brasileiro Romero Britto, pois 
algumas retratam animais de estimação e através das suas cores variadas 
podem cativar facilmente os animais a dormir neles.  
 
Desta forma, surgiu a necessidade de aconchegar os animais e a rede de 
alunos teve que ser ampliada. Os alunos da educação pré-escolar, através 
de camisolas que não usam, transformaram-nas criativamente em belas 
camas para colocar dentro dos monitores. 
 
Para poderem sensibilizar mais elementos da comunidade local, os alunos 
de 2.º ciclo, na disciplina de TIC, desenvolveram projetos de elaboração de 
flyers digitais. Como a criatividade não tem limites, nesta mesma disciplina, 
estão a procurar descobrir a "fórmula” para um dispositivo que avalie a 
“alegria” de um animal de estimação.  
 
Se a “alegria” dos cães e gatos é contagiante, a necessidade de se 
representar a mesma, através de um logotipo, fez com que os alunos do 
secundário se juntassem a esta rede e criassem a imagem de marca do 
Projeto “Alegria sobre patas”. Contudo, este grupo de alunos decidiu 
envolver mais parceiros e convidou alguns veterinários para dinamizarem 
webinars para a consciencialização deste tema, junto dos seus colegas. 
 
A última fase do projeto “Alegria sobre patas” consiste na sensibilização de 
toda a comunidade escolar para fazer a campanha de recolha de bens 
essenciais para os animais da Associação, em todas as escolas e jardins 
de infância do Agrupamento. Assim como no apoio da empresa Avenal que 
nos irá entregar sacos de comida para os animais e que será entregue 
pelos alunos à Associação Desprotegidos.  
 
Objetivos: 
O projeto “Alegria sobre patas” apresenta diversos pontos de relevo 

pedagógico para estimular os alunos no desenvolvimento das suas 

competências, tendo em conta o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

e a Estratégia De Educação para a Cidadania do Agrupamento de Escolas 

Rainha Santa Isabel.   

- Na vertente da gestão sustentável dos recursos, onde se destaca o “saber 

fazer” no âmbito das boas práticas de triagem de materiais para a sua 

correta reutilização e reciclagem; 



-Na vertente do empreendedorismo com estímulo à criatividade na 

conceção, na pintura e no conforto dos abrigos; 

-No desenvolvimento do pensamento crítico, na tomada de decisões, na 

elaboração dos contatos com as diversas entidades e na aplicação de 

conceitos estudados nas disciplinas envolvidas; 

-Nas iniciativas de cooperação entre a escola e os parceiros envolvidos, 

incutindo o espírito solidário; 

- Na vertente da comunicação, na divulgação do projeto na comunidade 

local, na comunicação social e nas redes sociais, motivando os jovens e as 

famílias para a multiplicação destas boas práticas de sustentabilidade, 

solidariedade e civismo.  

 

Impacto na comunidade 
educativa  

O projeto envolve os pais e as famílias dos alunos deste Agrupamento, de 
forma voluntária e solidária, através da transmissão da mensagem dos 
alunos em casa e do envolvimento na recolha de bens alimentares e de 
higiene para os animais em risco que se encontram na Associação 
Desprotegidos.  
O projeto também apela para a sensibilização da comunidade escolar para 
os cuidados a ter com os animais e as vantagens em ter um animal de 
companhia. 
Este projeto permite a possibilidade de construção de um futuro mais 
sustentável, onde todos se envolvem num projeto de cidadania ativa, 
tornando o mundo melhor.  
  

 

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - Carreira (Leiria) 

 

A coordenadora do projeto “Alegria sobre patas” 

 

Sofia Cristina Amado Cabeço de Sousa 

 

31 de maio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


