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   Tema para 2020-21: BEM-ESTAR ANIMAL 

Formulário de Candidatura 

1. Ficha Técnica 

Designação da Escola: Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz. 

Diretor: José Pinto Castanho 

Contactos:  

• Telefone: 233 401 620 

• E-mail: direcao@aezuff.org 

Designação do Projeto: PATTA – Proteger Animais com Tolerância, Ternura e Amo r 

Modalidade: Projeto de intervenção comunitária. 

Responsável pelo Projeto: Laura Maria Rodrigues Barros Barros   

 E-mail do Responsável: laurabarros@aezuff.org 

 

2. Intervenientes. 

Docentes: Conceição Simão, Fátima Lopes, Laura Barros 

Alunos: Alunos dos 5.º7; 6.º 1; 8.ºA. 

Encarregados de educação: Cláudia Bertina, Isabel Luís, Carla Silva, Bela Matos,  

         Ana Barraca.  

  

Parceiros:  

• Câmara Municipal da Figueira da Foz. 

• Associações: APPAFF – Associação de Proteção Animal da Figueira da Foz, CRAFF – 

Centro de Recolha de Animais da Figueira da Foz, GADAFF – Grupo dos Amigos 

dos Animais da Figueira da Foz. 

• FOZCANIS – Hospital Veterinário da Figueira da Foz. 
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3. Descrição do Projeto 

3.1. Desenho do projeto. 

Sendo o Bem-estar Animal um dos domínios da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, ele integra um planeamento sequencial de temáticas a abordar, em 

cada ano letivo/ciclo. Assim, dada a importância e atualidade desta temática, 

entendemos ser oportuno formalizar um projeto que, em paralelo com a disciplina e 

com sequência em atividades extracurriculares, pudesse manter presente a mensagem 

da necessidade urgente de todos percebermos que integramos um ecossistema, o 

nosso planeta, que todos temos que respeitar para o manter em equilíbrio. 

Foi no início deste terceiro período que, inspirados no nosso JB, um gatinho 

abandonado e adotado pela nossa escola, demos corpo a esta ideia que nos conduziu 

à formalização do nosso Projeto “PATTA”, cujo enfoque se situa no bem-estar dos 

animais. Quando soubemos da existência do Prémio Gandhi, não quisemos deixar de 

participar, pois perfilhamos dos ideais de Gandhi sobre os animais, plasmados na 

seguinte frase de sua autoria: “A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo 

como os seus animais são tratados”. 

O nosso projeto configura o formato de projeto comunitário que, partindo da 

comunidade educativa do AEZUFF, pretende alertar consciências e mudar atitudes 

sobre o respeito pelos animais. Para isso, emergindo do AEZUFF, pretendemos fazer 

chegar a nossa mensagem, em primeiro lugar, aos agregados familiares dos nossos 

alunos e, numa segunda fase, à comunidade em geral. Através das redes sociais 

facebook e instagram, temos como grande objetivo sermos mais uma voz, em termos 

planetários, em defesa dos direitos dos animais. 

Para atingir os objetivos que nos propomos alcançar, encetámos parcerias com 

entidades locais e regionais, delineámos um conjunto de ações que, resultado de um 

trabalho colaborativo, irão contribuir para a construção de uma educação “que 

estimula a participação ativa na construção de sociedades mais justas, solidárias, 

igualitárias e inclusivas, no quadro da democracia e da defesa dos direitos humanos”. 

As nossas mensagens resultam do trabalho criativo e colaborativo dos nossos 

alunos, sob a supervisão dos professores que constituem a equipa. 
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3.2. Implementação.  

A implementação do projeto tem por base as seguintes ações: 
 

• Elaboração do Projeto PATTA - 3.º período 2020/21. 

• Estabelecer parcerias com entidades locais/regionais – 3.º período 2020/21. 

• Criar um facebook / instagram agregado ao domínio do AEZUFF de divulgação de 

informação (texto em português e inglês) - 3.º período 2020/21 

• Divulgar no facebook / instagram textos/vídeos/imagens sobre os direitos e o 

bem-estar animal - 3.º período 2020/21; ano letivo 2021/2022. 

• Divulgar no facebook / instagram textos/vídeos/imagens de notícias e 

curiosidades sobre os animais - 3.º período 2020/21; ano letivo 2021/2022. 

• Criar o espaço para adoção/apadrinhamento de animais da APPAF, GADAFF, 

CRAFF, no Facebook/instagram - 3.º período 2020/21; ano letivo 2021/2022. 

• Criar um espaço físico (placard), na entrada da escola Dr. João de Barros, para 

divulgação de animais para adoção/apadrinhamento - 3.º período 2020/21; ano 

letivo 2021/2022. 

• Elaborar flyers sobre a temática do bem-estar animal, direcionados para os 

agregados familiares dos alunos - 3.º período 2020/21; ano letivo 2021/2022. 

• Distribuição de flyers junto com saquinhos de plástico reciclado para recolha dos 

dejetos dos animais aquando dos passeios na via pública - 3.º período 2020/21; ano 

letivo 2021/2022. 

• Dinamizar o “Dia do animal de estimação” com exposição física e virtual de 

fotografias dos animais de companhia dos alunos do Agrupamento - ano letivo 

2021/2022. 

• Dinamizar Videoconferências participadas, com técnicos das entidades parceiras - 

ano letivo 2021/2022. 

• Promover a angariação de recolha de alimentos, produtos de higiene, cobertores, 

entre outros, e participar nas campanhas dinamizadas pelas entidades parceiras- 

3.º período 2020/21; ano letivo 2021/2022. 

• Promover campanhas de adoção/apadrinhamento - ano letivo 2021/2022. 
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• Participar com um projeto no âmbito do bem-estar animal, no Orçamento 

Participativo promovido pela CMFF - maio a junho de 2022.  
 

3.3. Objetivos.  

3.3.1. Objetivos gerais. 

• Promover o desenvolvimento de competências essenciais de formação cidadã, 

no respeito pela dignidade humana, no exercício da cidadania plena, na 

solidariedade para com os outros, na diversidade cultural, na inclusão e no 

debate democrático. 

• Consolidar aprendizagens de educação para a cidadania com impacto na atitude 

cívica individual, no relacionamento interpessoal e no relacionamento social e 

intercultural, através da articulação entre o currículo, a cultura de escola e a 

comunidade 

• Incentivar formas proativas e inovadoras de aprender e ensinar, no quadro dos 

desafios da autonomia e flexibilidade curricular. 

• Operacionalizar a componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento e 

respetivos domínios de educação para a cidadania da ENEC. 

• Consciencializar para questões do desenvolvimento sustentável. 
 

3.3.2. Objetivos específicos  

• Sensibilizar os alunos e restante comunidade educativa para o respeito pelo 

cumprimento dos direitos dos animais. 

• Educar para a adoção de medidas preventivas do abandono dos animais de 

companhia. 

• Criar parcerias para colaborar na divulgação de boas práticas de bem-estar 

animal. 

• Colaborar com as entidades locais nas campanhas de adoção ou de 

apadrinhamento de animais abandonados. 

• Colaborar com as entidades locais nas campanhas de recolha de alimentos, 

produtos de higiene, entre outros. 

• Colaborar com as entidades parceiras na melhoria das condições dos animais 

abandonados. 
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4. Impacto na Comunidade Educativa 

Aquando da apresentação da temática, foi interessante constatar que os alunos 

dominavam conteúdos relativos aos animais, que se preocupavam com o ambiente e que 

tinham respeito pelos seres vivos. Assim, a sua motivação para abraçarem este projeto foi 

fácil e natural, tendo reconhecido neste um instrumento para porem em prática os seus 

ideais sobre a temática e, particularmente, sobre o bem-estar dos animais de companhia, 

que, a esmagadora maioria cuida no seio familiar. 

O entusiasmo dos alunos e da equipa do projeto PATTA, desde o início tem sido 

contagiante, conseguindo-se envolver toda a comunidade educativa em torno da ideia 

chave do projeto. A interdisciplinaridade tem estado sempre presente com a colaboração 

dos professores que integram os conselhos de turma dos alunos da equipa, nomeadamente 

através da elaboração de logótipo, flyer, facebook/instagram, ofícios de contacto com 

entidades parceiras, vídeo de apresentação do projeto, entre outros. Esta colaboração 

estendeu-se aos encarregados de educação. 

Uma vez mais reiteramos que, mesmo nesta fase inicial de operacionalização em que 

nos encontramos, é notória a envolvência e motivação expressas anteriormente, sendo por 

isso grande a nossa expetativa relativamente ao sucesso e consecução dos nossos 

objetivos, tendo em vista as atividades que prevemos desenvolver durante o próximo ano 

letivo. 


