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Ficha técnica Designação da escola: Escola Profissional de Braga 

Direção Pedagógica: Natália Rebelo 

Contactos: 253 203 860 | nataliar@epb.pt 

Designação do Projeto: Ajuda um animal e contribui para esta causa 

especial 

Responsável pelo Projeto: Cátia Santos 

E-mail do Responsável: catiasantos@professores.epb.pt 

Intervenientes Docentes: Cátia Santos, Liliana Esteves, Eliana Lopes, Helen 

Fernandes, Lucília Cardoso com o objetivo de monitorizarem as 

iniciativas desenvolvidas pelos alunos e apoiá-los na sua consecução; 

Alunos: Ana Costa, Diana Pereira (SEC18) e Liliana Pinheiro (DG18), 

dinamizadoras e promotoras do projeto, com a função de 

desenharem as iniciativas realizadas e executá-las; alunos da turma 

SEC20 e da turma FC19, com a função de dinamizadores e executores 

de algumas das iniciativas realizadas. 

Descrição do Projeto Ajuda um animal e contribui para esta causa especial" foi o mote da 

Prova de Aptidão Profissional de duas alunas do Curso Profissional de 

Técnico de Secretariado da Escola Profissional de Braga às quais se 

associou uma finalista do curso de Design Gráfico com a iniciativa 

complementar "Recanto dos Patudos". A primeira voltada para a 

promoção de iniciativas e campanhas de ajuda a associações de 

cuidados animais; a segunda com o objetivo de sensibilizar para o 

não abandono animal, acabaram por formar sinergias de relevante 

pertinência que se mobilizaram para o contexto da componente 

curricular de Cidadania e Desenvolvimento do primeiro ano, no que 

concerne o domínio "Voluntariado". 

Na dinamização deste projeto os alunos envolvidos direta e 

indiretamente propuseram-se a: 

a) desenvolver competências essenciais de formação cidadã e 

aprendizagens com impacto na atitude cívica individual, no 
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relacionamento interpessoal e no relacionamento social e 

intercultural, em consonância com os princípios, valores e áreas de 

competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e com a Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania; 

b) agir como cidadãos ativos e contribuidores para o debate público; 

c) tomar ação dentro das suas comunidades e formar parte de uma 

comunidade educativa, social e cultural alargada; 

d) usar plataformas de colaboração e comunicação adequadas em 

prol de um objetivo comum; 

e) crescer académica e pessoalmente: pela pesquisa, autonomia, 

trabalho de equipa, iniciativa, pensamento crítico, comunicação na 

língua estrangeira (Inglês). 

Impacto na 

Comunidade 

Educativa 

O impacto na comunidade escolar começou a revelar-se tão 

enriquecedor que se decidiu alargar a campanha à Europa, através 

da plataforma eTwinning. A Escola Profissional de Braga tornou-se 

então a escola cofundadora do projeto 

"#FluffyPaws@HomeSweetHome" com a escola Hürriyet Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi de Osmangazi, Turquia. A elas juntaram-se 

outras escolas da Turquia e da Georgia. Os alunos formaram 

equipas nacionais e internacionais, trabalhando colaborativamente. 

Este projeto termina com a amissão cumprida, acreditamos que o 

impacto na comunidade foi grande e isso refletiu-se nas várias 

iniciativas criadas e no envolvimento de todos os alunos, 

professores, funcionários e encarregados de educação. Conscientes 

de que este tipo de trabalho nunca deve ser dado como terminado, 

a campanha de recolha de bens irá decorrer até ao final de junho. 

 

 

 


