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Intervenientes 

 
Docentes - Ana Paula Almeida Amaro das Neves e Luísa Maria Veiga da Silva. 
 
Assistentes Operacionais – Cristina Silva, Luísa Malheiro, Ana Paula Pinto. 
 
Alunos – Lara Miranda (7.ºD), Matilde Fernandes (7.ºD), Rodrigo Silva (7.ºD), 
Mafalda Lima (6.ºE), Lia Santos (6.ºE), Maria Silva (6ºE), Maria Teresa Teixeira 
(6ºE), Sara Ferreira (6ºE) e os alunos da turma do 5.ºA (EBS Santos Simões). 
  
Parceiros: Unidade Multideficiência do AE João de Meira, CRO – Centro de 
Recolha Animal Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães, Mia e Companhia 
(Petshop), Kiwoko (Loja de produtos para animais), Banco de Sangue Animal de 
Braga, Kivet (Clínica Veterinária), Clínica Jorjevete (Clínica Veterinária), Lar de 
Idosos, Grupo de Escuteiros de Mesão Frio – Guimarães, Junta de Freguesia de 
São Torcato. 
 
Funções desempenhadas – Juntamente com a coordenadora todos estes 
intervenientes têm funções muito distintas na dinâmica do projeto. 
 A professora Ana Paula Neves, adjunta do diretor e membro do Projeto 
Educação para a Saúde (PES), divulga o projeto, organiza campanhas de 
angariação de fundos, nomeadamente, a preparação e organização de almoços 
solidários saudáveis, que visam ajudar a custear as despesas nos veterinários. 
As assistentes operacionais são o apoio diário na higiene do espaço físico e com 
a coordenadora fazem o levantamento das situações de saúde dos bichanos, 
diariamente. Assim, e deste modo sempre atento, é possível detetar qualquer 
problema de saúde rapidamente junto dos veterinários. 
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Nestas visitas aos veterinários, muitas vezes, vão alunos a acompanhar os 
felinos e ficam responsáveis pelo seu cuidado, ao lado da coordenadora. 
Estes alunos, num número mais alargado, participam nas atividades do gatil: 
feirinhas semanais no Quiosque da Biblioteca, angariação de bens em alguns 
espaços da cidade, idas aos veterinários, à Petshop, às sensibilizações nas 
escolas do Agrupamento e participam também na limpeza do gatil, escovagem 
do pêlo e brincadeiras com os gatinhos. 
 

 
Descrição do Projeto 

 
O projeto Gatil Simãozinho, assente numa base de promoção de valores que 
contribuem para a formação integral dos alunos, tem vindo, desde 2009, a 
desenvolver uma ação pedagógica junto destes, não só de respeito pelos 
animais, em particular, mas também pelo espaço de todos, pela vida e 
natureza, em geral, proporcionando momentos de aprendizagens. Este projeto 
único em Portugal é já uma referência de excelência para o Agrupamento, 
tendo um grande impacto mesmo a nível nacional, através da sua divulgação 
nos meios de comunicação social e em vários canais televisivos. Os alunos 
organizam-se, de forma voluntária, para cuidarem dos animais e para 
recolherem bens alimentares, de conforto e de higiene para os gatos acolhidos. 
Todas as escolas do agrupamento estão envolvidas no apadrinhamento e 
apoio. Inclusive foi adotado um uniforme com um logótipo alusivo ao Gatil 
Simãozinho, para todas as crianças da Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, criando desde cedo um vínculo com este projeto. São várias as 
histórias dos gatos resgatados que são partilhadas pelos alunos, contribuindo 
desta forma para a prevenção do abandono dos animais e pela formação mais 
consciente das crianças. 
 
 
Breve Historial  
 
Aquando da mudança de instalações da antiga Escola da Veiga para a Escola 
Santos Simões, ficou, naquele local, uma colónia de gatos que eram 
alimentados pela cantina da escola e que deambulavam, já, tranquilamente 
junto da comunidade escolar.  
Estes continuaram a ser alimentados diariamente pela coordenadora, que um 
dia, falando com uma arquiteta amiga Cristiana Martins, pediu-lhe para criar 
um projeto de gatil diferente, com um espaço físico amplo, onde os alunos 
pudessem usufruir do contacto com os gatinhos. Levado o projeto à Assembleia 
de escola este foi aprovado por unanimidade e, de seguida, se passou à sua 
concretização, tendo o Eng. Arantes Empresa de construção Combitur e Dra. 
Francisca Abreu (Vereadora da Educação CMG) colaborado na sua realização. 
 
O Projeto “Gatil Simãozinho” é um projeto de referência do Agrupamento de 
Escolas Santos Simões. As suas atividades anuais fazem parte do Plano Anual 
de Atividades e está inscrito no Projeto Educativo do Agrupamento. 
No Plano Anual de Atividades do Agrupamento deste ano letivo fazem parte as 
seguintes atividades: almoços solidários, feirinhas, campanhas de angariação 
de bens nas escolas do Agrupamento e na comunidade, sensibilizações na 
comunidade educativa, atividades envolvendo alunos com necessidades 
educativas especiais, participação em atividades globalizantes do 
Agrupamento. 
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Impacto na 
Comunidade Educativa 

 
O projeto tem um forte impacto na comunidade, atendendo ao envolvimento 
das suas atividades no Plano Anual de Atividades desde a sua fundação e é um 
dos projetos de referência da comunidade educativa, local e nacional, estando 
inscrito como uma Prática Pedagógica Inovadora dentro do parâmetro A Escola 
que Queremos no Projeto Educativo do Agrupamento. 
 
Este projeto pretende contribuir para a concretização do Projeto Educativo do 
Agrupamento, que a partir dos seus princípios e valores orientadores, torna-se 
um meio para a concretização dos Objetivos Centrais e Estratégicos nele 
inscritos, nomeadamente: 
 
Objetivo Central 2 - Melhorar o comportamento dos alunos no ensino básico 
Objetivo estratégico: 
2.3. Desenvolver atitudes de civismo e cidadania; 
 
Objetivo Central 4 - Promover uma educação para todos e para cada um dos 
alunos  
Objetivo estratégico: 
4.1. Efetivar medidas inclusivas que respondam às necessidades dos alunos; 
 
Objetivo Central 7 - Reforçar a identidade do Agrupamento 
Objetivos estratégicos: 
7.1. Realizar atividades de promoção do Agrupamento no concelho;  
7.2. Desenvolver práticas pedagógicas inovadoras e diferenciadoras. 
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