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Intervenientes  

Professoras: Adélia Pires, Teresa Lobo, Cristina Martins, Cristina 

Loureiro, Emília Céu 

 

Turmas: 7ºB (23 alunos), 7ºD (11 alunos), 8ºA (19 alunos), 9ºC (14 

alunos) e alunos com NEE do 10ºA (3 alunos). 

 

Disciplinas: Educação para a Cidadania, Ciências Naturais, Vida na 

Comunidade, Saúde e Segurança, Educação Física, História 

Descrição do Projeto  

Fases do Projeto: 
1. Elaboração e aplicação de inquérito sobre bem estar animal 

à comunidade escolar; 
2. Análise estatistica dos resultados; 
3. Elaboração da Newsletter sobre temas do bem estar animal, 

com base nos resultados do inquérito para distribuição na 
comunidade local; 

4. Campanha solidária de angariação de bens alimentares e de 
higiene para uma associação de proteção animal local; 

5. Palestra para a comunidade escolar sobre o tema “Bem 
Estar Animal”, tendo como convidada Veterinária 
Municipal. 
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No âmbito do bem estar animal, inicialmente pretendeu-se 
diagnosticar a que nível se encontram os conhecimentos da 
população local sobre alguns conteúdos da temática, mitos e 
informações desatualizadas. Neste sentido, foi elaborado um 
questionário sobre o bem estar dos animais de companhia, que foi 
preenchido pela comunidade escolar (alunos, docentes, não 
docente e encarregados de educação). 
 
Após a aplicação do questionário, os alunos das diferentes turmas 
e anos de escolaridade, fizeram a análise estatística, a partir da qual 
foi selecionado alguns tópicos para se programar a elaboração da 
newsletter.  
 
Com a newsletter, pretende-se alertar e elucidar a comunidade 
local para informações desatualizadas que tenham a nível do bem 
estar animal, assim como a atualização da legislação sobre a 
temática e desmistificar ideias preconcebidas sobre animais de 
companhia 
 
Em simultâneo, foi proposto aos alunos desenvolverem uma 
campanha solidária de angariação de bens alimentares e de higiene 
para apoiar e entregar numa associação local de proteção animal. 
 
Por fim, os alunos irão desenvolver uma palestra, para a 
comunidade escolar, sobre a temática do bem estar animal, 
convidando a Veterinária Municipal para participar, entre outros 
sugeridos pelos alunos. Os alunos sugeriram como convidados um 
representante da associação local de proteção animal, a 
Veterinária municipal, um representante da câmara municipal. 
 

Impacto na 

Comunidade 

Educativa 

Todos os alunos e professores envolvidos participaram com 
entusiasmo, tentando promover e divulgar informação sobre o 
Bem Estar Animal. Estando a escola localizada numa área rural, 
onde os animais são vistos apenas numa perspetiva de utilidade e 
trabalho, este projeto tentou mostrar uma outra perspetiva, mais 
sensivel às necessidades de um animal de companhia, 
nomeadamente na afetividade, espaço físico e cuidados de saúde 
básicos. 
 
Na elaboração do vídeo participaram todos os alunos envolvidos, e 
este é um resumo simples do projeto ainda a ser desenvolvido e 
aplicado. 
 
Na aplicação do inquérito, verificou-se uma lacuna de 
conhecimento relativo à legislação atual sobre Animais de 
Companhia, tendo sido um dos objetivos deste projeto, o 
esclarecimento de dúvidas, promovendo o cumprimento da 



legislação. Neste enquadramento, foi solicitada a ajuda da 
Veterinária Municipal, para a realização de uma palestra referente 
ao tema.  
Para este objetivo, também contribuiu a elaboração da newsletter 
e assim, como de um folheto, a distribuir pela comunidade local. 
 
Conteúdos a desenvolvidos na Newsletter, com a colaboração das 
professoras participantes: 
 

• Legislação sobre Bem-Estar animal. - 9ºC 

• Dias comemorativos de animais: cão, gato, aves, cavalo, 
burro, porquinho da Índia, coelho, tartaruga - 7ºD 

• Desparasitação externa e interna! Como e porquê? -- 7ºB 

• O que significa o MICROCHIP? - 9ºC 

• Animais de companhia exóticos! - 8ºA 

• Adotei um animal de companhia! E agora? - 8ºA 

• Curiosidades! - 7ºB, 7ºD, 8ºA, 9ºC 

• Quando devo levar o meu animal de companhia ao 
veterinário? - 7ºB 

• CROA - funções e deveres! - 9ºC 

• Os cinco domínios das liberdades dos animais! - 8ºA 

• Animais de companhia: deveres e direitos! - 7ºB  
 
Ainda promovendo o Bem Estar Animal, está a ser realizada uma 
Campanha de Angariação de Bens para uma Associação local de 
Proteção Animal, que recolhem animais errantes e/ou 
abandonados no concelho de Paredes. 
 
Com este projeto, esperemos estar a contribuir para uma mudança 
de atitudes e práticas face ao Bem estar Animal, assim como, 
promover uma maior sensibilização e atenção para esta 
problemática, e um maior conhecimento da legislação relativa a 
Animais de Companhia.  
 
 

 

 


