
                                Formulário de candidatura 

 

Ficha Técnica Designação da Escola: Agrupamento de Escolas Verde 

Horizonte – Mação (AEVH) 

Diretor: José António dos Santos Almeida 

Contactos: Telefone - 241519030  

E-mail - agrupamentoverdehorizonte@gmail.com 

Designação do Projeto: “Bem-estar animal: um projeto 

interciclos” 

 Responsável pelo Projeto: Ana Cristina Pereira Gameiro 

E-mail do Responsável: f928@verdehorizonte.net 
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Docentes e alunos (da educação pré-escolar ao ensino 

secundário), pais/encarregados de educação, assistentes 

técnicos operacionais, artista residente e Clube Artes de 

Palco do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte – 

Mação. 

 

Funções desempenhadas: 

Docentes e alunos  

- Profª Leonor Matos (MAC3/3º ano) e profª Ana Paula 

Candeias (MAC4/3º ano) – organização da visita de estudo 

à Clínica Veterinária da Covilhã; acompanhamento do 

processo de elaboração dos animais 3D e respetivas fichas 

técnicas, dos flyers subordinados ao tema “Os animais não 

são peluches”, dos desenhos e dos origamis; realização de 

apresentações sobre o bem-estar animal feita aos alunos do 

pré-escolar e restantes turmas do 1.º ciclo; 

- Profª Ana Gameiro (5ºA) – orientação e acompanhamento 

dos alunos na redação de poemas sobre o bem-estar animal, 

na construção dos origamis e dos móbiles alusivos aos 

animais; visita virtual à Clínica Veterinária da Covilhã; 

visionamento do vídeo “Os animais são nossos AMIGOS” 

e posterior debate sobre o tema; 

- Profªs Sónia Morgado e Rita Santos (6ºA) – 

acompanhamento nas ilustrações de poemas e de faixas de 

pensamentos humanistas, na construção de origamis e de 

móbiles;  
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- Profª Filomena Conceição (7º B) – acompanhamento na 

ilustração do desenho de Gandhi;  

- Profª Camila Fernandes (8ºA) – acompanhamento na 

ilustração do retrato de Gandhi e de animais/poesias 

visuais;  

- Profª Helena Antunes (9ºC) – acompanhamento na 

realização de Power-Points e cartazes alusivos ao bem-estar 

animal e sua divulgação aos alunos do 1.º ciclo;  

- Profª Cláudia Olhicas (8ºB e 10ºA) – acompanhamento na 

elaboração de animais/poesias visuais, na ilustração de 

pensamentos humanistas e no desenho do retrato de Gandhi 

e ainda (10ºA) contacto com a clínica veterinária de Mação 

a fim de formalizar a presença do veterinário local no 

workshop subordinado ao tema e acordo de um protocolo 

para desconto na esterilização de gatos e cães; organização 

da vinda do veterinário à escola com palestra sobre as 

vantagens da esterilização; acompanhamento aos alunos 

durante a elaboração dos flyers relativos ao “mês da 

esterilização”;  

- Profª Eva Patrício (11ºB) – acompanhamento aos alunos 

na montagem do mural. 

 

Pais/encarregados de educação 

- Pais/EE (das turmas do 3º ano MAC3 e MAC4 da EB de 

Mação) – contributo técnico na elaboração dos flyers 

subordinados ao tema “Os animais não são peluches” e 

ajuda na construção dos animais 3D com materiais 

recicláveis. 

 

Assistentes técnicos operacionais  

- Ana Matos, Glória Silva, Alice Valente, Matilde Lourinho 

e Natália Correia – ajuda na construção dos móbiles. 

 

Artista Residente do AEVH  

- Francisca Correia – apoio constante aos alunos e 

professores nas diferentes atividades executadas ao longo 



Intervenientes de todo o processo, das quais se destacam a gravação de 

pequenos vídeos e organização das fotos que ilustraram o 

mural “Eu amo o meu animal de estimação”. 

 

Artes de Palco 

- Profªs Eva Patrício, Maria João Almeida, Margarida 

Cardoso e assistente técnico operacional, Vasco Pires – 

gravação e realização do vídeo e montagem da exposição e 

mural. 

 

Parceiros: 

Clínica Veterinária VetMação 

- Veterinário Bruno Ribeiro – palestra aos alunos do ensino 

secundário para consciencialização das vantagens da 

esterilização e bem-estar animal e estabelecimento de 

acordo na campanha de esterilização; 

 

Clínica Veterinária da Covilhã 

- Veterinária Daniela Silva - elaboração de um vídeo para 

sensibilização sobre a importância da esterilização e bem-

estar animal direcionado aos alunos do pré-escolar, 1.º e 2.º 

ciclos; visita in loco à clínica feita pelos alunos da MAC3 e 

MAC4 - 3.º ano. 

Descrição do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo geral: 

Este projeto teve como grande objetivo consolidar 

aprendizagens desenvolvidas na componente curricular de 

Cidadania e Desenvolvimento e sensibilizar toda a 

comunidade escolar para o bem-estar animal, seus direitos 

e deveres dos donos/cuidadores, envolvendo alunos e 

professores de todos os níveis de ensino, assistentes 

operacionais, EE/Pais e comunidade em geral, unidos em 

torno de uma causa comum. 

 

 

 



Descrição do Projeto Objetivos específicos: 

- Sensibilizar para o facto dos animais deverem ser tratados 

com respeito, terem direitos próprios, necessitarem de 

condições dignas de vida e de cuidados médicos/ 

veterinários; 

- Alertar a população para o problema da multiplicação de 

colónias de animais de rua em Mação, sobretudo gatos, 

através da promoção de uma campanha de sensibilização e 

esterilização.  

 

Implementação do projeto:  

Considerando os objetivos do projeto procurou-se 

estabelecer uma cadeia de partilha de conhecimentos e 

competências que envolvesse os vários ciclos de 

escolaridade. Para que os elos dessa cadeia se encadeassem, 

o projeto foi operacionalizado com diversas atividades, a 

seguir elencadas: 

- Construção de um mural “Eu amo o meu animal de 

estimação”, onde interveio toda a comunidade escolar, 

através da entrega/afixação de fotos repletas de emoções 

dos seus animais de estimação; 

- Construção de origamis de animais com partilha de 

saberes entre alunos do 2º ciclo e do 1º ciclo e destes com 

o pré-escolar e posterior feitura de móbiles; 

- Intercâmbio entre alunos de diferentes ciclos (3º ciclo/1º 

ciclo/pré-escolar) para partilha de experiências e saberes 

sobre os direitos dos animais e o seu bem-estar físico e 

emocional; 

- Elaboração de flyers pelos alunos do 1º ciclo e 

encarregados de educação, alusivos ao bem-estar animal e 

sua divulgação nas várias escolas do AEVH; 

- Construção de animais 3D, com materiais recicláveis, e 

elaboração de respetivas fichas técnicas pelos alunos do 1º 

ciclo e encarregados de educação; 

- Elaboração de desenhos de animais pelos alunos do 1º 

ciclo; 



- Visita virtual, dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo,  a uma 

clínica veterinária, com visionamento do vídeo “Os animais 

são nossos AMIGOS”, elaborado pela veterinária Daniela 

Silva; 

- Visita de estudo à Clínica Veterinária da Covilhã, pelos 

alunos do 1º ciclo; 

- Elaboração de poemas, sob o tema bem-estar animal, por 

alunos do 5ºano; 

- Poesia visual elaborada por alunos do 3º ciclo e ensino 

secundário, apelando às emoções e sentimentos que os 

animais transmitem aos humanos e ilustração de 

pensamentos humanistas; 

- Workshop com veterinário local, Bruno Ribeiro, relativo 

ao bem-estar animal e vantagens da esterilização (ensino 

secundário); 

- Elaboração de flyers por alunos do ensino secundário, 

relativos à campanha “mês da esterilização animal”, sua 

divulgação e distribuição pela comunidade educativa, com 

direito a desconto na esterilização de gatos e cães, mediante 

a apresentação do respetivo flyer; 

- Exposição coletiva dos vários trabalhos construídos 

(flyers, origamis, poemas, desenhos, poesia visual, animais 

3D, cartazes) na escola sede do AEVH; 

- Elaboração de um vídeo respeitante às várias etapas de 

implementação do projeto, apresentado pelos alunos 

Margarida Saramago e Salvador Tavares (ensino 

secundário); 

- Redação de artigos de sensibilização sobre o tema e sua 

publicitação nos jornais do Agrupamento (papel e on-line). 

Impacto na 

Comunidade 

Educativa 

A concretização deste projeto foi mais uma mostra do que 

move o AEVH de Mação: “É preciso toda uma aldeia para 

educar uma criança” (provérbio africano). 

 

Procurou-se, desde o desenho do mesmo à sua 

implementação, envolver o maior número de elementos da 

comunidade educativa, e pensamos tê-lo conseguido! 



Motivámos professores e alunos de todos os ciclos de 

ensino, pais/encarregados de educação e assistentes 

técnicos operacionais, tendo sido estabelecida uma cadeia 

de partilha de conhecimentos, adquiridos e articulados de 

forma vertical, e desenvolvemos as atividades já 

enumeradas em estreita ligação com a artista residente do 

AEVH de Mação e com o Clube Artes de Palco, e 

estabelecemos ainda parcerias com clínicas veterinárias. 

Reconhecemos, efetivamente, que a mensagem que 

queríamos fazer chegar, foi por todos acarinhada! 

Não é de agora o nosso interesse com o Bem-estar animal! 

Sempre houve, no Agrupamento, esta preocupação.  

 

Este é um tema da EECE que tem vindo a ser abordado nas 

aulas de Cidadania e Desenvolvimento e também por isso a 

adesão à participação no projeto, pela comunidade 

educativa, foi sentida de forma entusiástica.  

 

Acreditamos que um projeto que motive os alunos e as suas 

famílias, abraçando a comunidade educativa, é o ponto de 

partida para a mudança de mentalidades e de atitudes! Por 

tudo isto, temos a certeza de que o BEM-ESTAR ANIMAL 

é uma realidade que continuará a ter eco no futuro, dado 

que entrou, de forma sólida, no coração de todos, sobretudo 

no dos nossos alunos! 

 

Como nota, apraz-nos referir que a campanha “mês da 

esterilização”, a decorrer até ao final de junho, está a ter 

bastante impacto na comunidade local. 

            


