
 
ANEXOS  

 
Formulário de candidatura 

 
 
 
 

Ficha Técnica 

 
Designação da Escola: Agrupamento de Escolas de Real – Braga 

Diretora: Zita Margarida Barreira Esteves 

Contactos (telefone e e-mail): direccao@aereal.edu.pt 

Designação do Projeto: “Sinfonia dos Animais” 

Responsável pelo Projeto: Nuna Poliana Loureiro de Melo Fontes de Magalhães 

E-mail do Responsável: p1159@aereal.edu.pt 

 
 

Intervenientes 
 

 
Todos os professores, alunos e Encarregados de Educação do Agrupamento (Pré-
escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos). 

 
 

Descrição do 
Projeto 

 
“A Educação para o Bem-estar Animal é um domínio que pretende proporcionar o 
conhecimento da história do animal na sociedade, a compreensão e reflexão sobre os 
conceitos de Bem-estar, e os fundamentos éticos dos direitos dos animais”; 
 
- Este projeto procurou promover as aprendizagens de Educação para a Cidadania 
tendo em conta o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 
 
- A partir do livro “A Sinfonia dos Animais” – do escritor/compositor Dan Brown, 
desenvolvemos um projeto interativo sobre os animais que fomos conhecendo ao longo 
da história, com todos ao anos de escolaridade do nosso Agrupamento  envolvidos, do 
pré-escolar até ao 9.º ano; 
- Fomos conhecer melhor os animais, respeitá-los e receber a mensagem que cada um 
deles nos pode transmitir. Falamos e exploramos os animais de forma divertida e 
imaginativa; 
- Ao mesmo tempo e respeitando as características de cada turma/aluno trabalhamos a 
criatividade, espontaneidade e criamos momentos de partilha e interação com todos; 
- Cada turma trabalhou um animal e/ou a mensagem principal que cada animal transmite 
ao longo da história.  Os animais foram distribuídos aleatoriamente por todos os níveis 
de escolaridade e os alunos exploraram as suas características, habitat dando largas à 
imaginação e desenvolvendo trabalhos muito diversificados: Ilustrações; desenhos; 
pinturas; colagens; vídeos; músicas; textos; textos com som...; 
- Este projeto teve início num momento em que todos estavam em casa (confinamento) 
e também foi uma forma de conseguirmos momentos de partilha, criatividade e união 
com os Pais /Encarregados de Educação/Famílias; 
- A Cidadania é mesmo isso, criar momentos de partilha, desafios e vivências. Sem 
complicar e causar angústias mas sentir e viver o que se faz. 
 

 
Criamos uma Sinfonia cheia de alegria!! 

 
Agora sim! 

Apresentamos os nossos animais fantásticos que nos acompanham com 
mensagens para a vida e ao som da música. 

 
 



 
https://www.thinglink.com/scene/1446568776785985537 

 

 
 

 
 
 

Impacto na 
Comunidade 

Educativa 

 
 
Este projeto promoveu uma cultura inclusiva, encorajando o envolvimento de toda a 
Comunidade Educativa. Todos tiveram um papel ativo, explorando, pesquisando, 
ouvindo preocupações, criando e fomentando boas práticas e iniciativas.  
Foi criado um impacto positivo junto de toda a Comunidade Educativa cuja colaboração 
de todos foi determinante.  
Este projeto foi facilitador da interligação entre as aprendizagens das disciplinas e o 
domínio a ser abordado no âmbito da Cidadania (“Bem - estar Animal”).  
Uma das funções fundamentais da Cidadania é precisamente criar um campo de 
experiências, de vivências com aplicação dos valores, criar contextos de aprendizagens 
com critérios definidos de forma clara de desenvolvimento e discussão de opiniões, de 
críticas  e de sugestões. 
 
 

 
 

 
 


