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Intervenientes 

Responsáveis pelo projeto 

Alunos e alunas do 8ºAE – Planificação e realização das atividades do projeto, 

nomeadamente: 

 Realização de um vídeo de sensibilização sobre os animais de estimação; 

 Criação de Histórias de Encantar – Os animais; 

 Criação de cartazes de sensibilização da comunidade – As 5 liberdades dos 

animais; 

 Elaboração das 10 dicas para cuidares do teu animal de estimação;  

 Elaboração de um calendário 2021 – Os Direitos dos Animais; 

 Planificação e dinamização das ações de sensibilização sobre o bem-estar 

animal desenvolvidas com alunos do 1º e 2º ciclo;  

 Leitura das Histórias de Encantar – Os animais aos alunos do Pré-escolar; 

 Realização de uma campanha solidária de recolha de bens para doar à 

Associação “O refúgio dos burros” 

Professora Rosário Figueiredo e Educadora Social Filipa Ferreira: 

 Coordenação das atividades e apoio pedagógico.  

Participantes diretos 

 Alunos e alunas do 5ºBE:  

 Elaboração de uma história: 

 Ilustração de histórias criadas pelos alunos do 8ºAE; 

 Participação na ação de sensibilização dinamizada pelas alunas do 8ºAE.  

Professora de cidadania e desenvolvimento Dulce Santos e diretora de turma Tânia 

Rijo: 

 Apoio à coordenação das atividades com a turma.  

Alunos e alunas do Pré-escolar do JI de Estômbar: 

 Participação na atividade Leitura de Histórias dinamizada pelos alunos do 

8ºAE;  

 Elaboração de trabalhos manuais sobre o tema; 

Educadora Susana Ferreira e Educadora Isabel Teixeira: 

 Apoio à coordenação e dinamização da atividade; 

 Divulgação da campanha de recolha de bens no Blogue do Pré-escolar 

(sensibilização dos pais e encarregados de educação).  

Pais e Encarregados de Educação: 
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 Colaboração na campanha de recolha de bens e articulação com 

Associação “ O Refúgio dos Burros”. 

Descrição do Projeto 

O projeto A.P.A. – Alunos Protetores dos Animais é um projeto de intervenção 

comunitária que foi criado pelos alunos do 8ºAE no âmbito da disciplina de 

cidadania e desenvolvimento.  

Este projeto realizou-se em duas fases distintas. Durante o ensino online, foram 

dinamizadas pela educadora social e pela professora de cidadania ações 

pedagógicas sobre o bem-estar animal. Foi nesta fase que, através do uso de 

metodologias e recursos digitais colaborativos, foram planificadas as atividades do 

projeto.  

No ensino presencial os alunos desenvolveram melhor as ideias e criaram o nome 

do projeto. Posteriormente concretizaram a planificação e desenvolveram uma 

série de atividades na comunidade escolar que envolveram alunos e alunas de 

todos os ciclos de ensino, bem como professores, funcionários e encarregados/as 

de educação.  

As atividades realizadas pelos alunos foram as seguintes:  

 Realização de um vídeo de sensibilização sobre os animais de estimação – 

Esta atividade realizou-se ainda durante o ensino online e teve como 

objetivo promover a reflexão dos alunos em torno deste tema. O vídeo foi 

criado a partir de um desafio fotográfico em que os alunos tinham de tirar 

uma fotografia ao seu animal de estimação indicando o que gostavam mais 

de fazer com ele. Os alunos que não têm animais enviaram fotografias do 

animal que gostariam de ter. A partir das ideias dos alunos foi criado um 

vídeo que foi apresentado à comunidade através das redes sociais do 

agrupamento, sensibilizando as pessoas para cuidarem do seu animal de 

estimação.  

 Criações de Histórias de Encantar – Os animais – Os alunos do 8ºAE foram 

desafiados a criar histórias com animais e, neste sentido, foram criadas 3 

histórias. A ilustração destas histórias foi da responsabilidade dos alunos do 

5ºBE. Estes também criaram uma história de encantar, utilizando a técnica 

de escrita coletiva. A partir destes recursos será criado um vídeo para 

apresentação das histórias à comunidade. Estas também serão divulgadas 

na AERAZINE, a magazine digital do nosso Agrupamento.  

 Criação de cartazes de sensibilização da comunidade – As 5 liberdades dos 

animais – Foram criados cartazes de sensibilização que foram expostos nos 

espaços escolares.  

 Elaboração das 10 dicas para cuidares do teu animal de estimação – 

Trabalho elaborado pelos alunos do 8ºAE após reflexão sobre o tema;  
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 Elaboração de um calendário 2021 – Os Direitos dos Animais – Criação de 

um calendário para partilha com a comunidade com as fotografias dos 

animais de estimação e os artigos da declaração universal dos direitos dos 

animais;  

 Planificação e dinamização das ações de sensibilização sobre o bem-estar 

animal desenvolvidas com alunos do 1º e 2º ciclo – Os alunos do 8ºAE 

prepararam uma ação de sensibilização que apresentaram nas aulas de 

cidadania e desenvolvimento dos alunos do 2º ciclo. Esta ação de 

dinamização inclui um vídeo pedagógico e Kahoot! A ação é dinamizada 

por um grupo de três alunas do 8ºAE. Até ao final do ano letivo irão realizar 

sessões com todas as turmas do 5º ano e com uma turma do 4º ano da EB 

Estômbar.  

 Leitura das Histórias de Encantar – Os animais aos alunos do Pré-escolar – Um 

grupo de alunos do 8ºAE preparou a leitura de histórias para os alunos do 

pré-escolar.  

 Realização de uma campanha solidária de recolha de bens para doar à 

Associação “O refúgio dos burros” – Campanha de solidariedade 

organizada e promovida pelos alunos do 8ºAE com vista a apoiar a 

associação Refúgio dos Burros. Esta iniciativa é dirigida a todos os membros 

da comunidade escolar.  

Impacto na Comunidade 

O projeto abrangeu toda a comunidade escolar da freguesia de Estômbar (EB 

professor João Cónim, EB Estômbar e JI de Estômbar). Os alunos responsáveis pelo 

projeto encontram-se motivados para continuar a desenvolver atividades de 

intervenção comunitária, propondo a realização de outras atividades que não se 

encontravam inseridas no projeto, como por exemplo a realização de sessões de 

sensibilização nas turmas do 3º ciclo.  

Verifica-se também o impacto positivo através da realização de trabalhos sobre o 

tema por parte dos alunos do pré-escolar e os alunos do 5º ano que beneficiaram 

das leituras das histórias e das ações de sensibilização. Esta participação dos alunos 

promoveu um envolvimento dos pais e encarregados de educação que 

contribuíram generosamente para a campanha solidária de recolha de bens.  

Os alunos do 8ºAE revelaram vontade em continuar a dinamizar o projeto para o 

próximo ano letivo sendo que, até ao final deste ano letivo, irão continuar a 

desenvolver atividades de sensibilização com os alunos do 1º e 2º ciclo.  

Os alunos que beneficiaram das atividades do projeto revelam um maior 

conhecimento e interesse sobre o bem-estar animal, realizando diversos trabalhos 

sobre o tema e contribuindo ativamente para a campanha de recolha de bens. 


