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Ficha Técnica 

Agrupamento de Escolas Raul Proença (Escola Secundária Raul Proença) 
Diretor: João José Bernardes e Silva 
Contactos: 262 840 560 / direcao@aerp.pt 
Designação do Projeto: Bem-estar animal 
Responsáveis  pelo Projeto:  

✓ Inês Agostinho Pereira (aluna da turma 9.ºB); 
✓ Joana Soares  Santos  (aluna da turma 9.ºB); 
✓ Sandra Margarida Carvalho Santos  Sampaio (Professora de Cidadania e  Desenvolvimento)  

E-mail da professora: sandra.sampaio@aerp.pt 

 
 
 
 
 
 
Intervenientes 

 
- Inês Pereira e Joana Santos (autoras do projeto). 
 
- Alunos da turma 9.ºB, que contribuíram com a doação de bens alimentares. 
 
- Professora Sandra Sampaio, que acompanhou a realização do trabalho-projeto, doou géneros alimentares e vários 
produtos de higiene para os animais e para a higienização das boxes. 
 
- Professora Lina Nicolau, coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento no AERP, responsável pela divulgação do 
Prémio Gandhi no agrupamento. 
 
- Maria Leonor Schneeberger, voluntária na Rede Leonardo, que explicou o funcionamento da Instituição e realizou a 
visita guiada. 
 
- Carla Soares, mãe e encarregada de educação da aluna Joana Santos, que se disponibilizou para agilizar os contactos 
e a visita à associação. 
 
- Luís Pereira, pai da Inês Pereira, que gentilmente transportou as pesadas caixas com as doações e conduziu as alunas 
à Instituição durante o fim-de-semana. 
 

 
 
 
 

Descrição do 
Projeto 

O projeto foi desenvolvido no decorrer do 2.º e 3.º período letivo, nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento.  
Numa fase inicial, foi realizada a planificação do trabalho-projeto e selecionado o tema do trabalho “Bem-estar 
animal”, nunca esquecendo um outro tema também muito valorizado por nós: o voluntariado. 
Inicialmente, foram definidos como objetivos estratégicos: 

1- Sensibilização da Comunidade Educativa para a importância da preservação da qualidade de vida dos 
animais. 

2- Dar a conhecer as valências de uma associação local, Rede Leonardo Da Vinci - Proteção Animal, criada a 07 
de Julho de 2011, no concelho das Caldas da Rainha. 

3- Contribuir para o funcionamento de uma instituição externa ligada ao bem-estar animal, quer através da 
doação de donativos, quer através de trabalho voluntário. 

Posteriormente, foi realizada uma apresentação em PowerPoint sobre importância do bem-estar animal, na qual 
foram abordados alguns casos /situações particulares, divulgados contactos e formas de podermos ajudar a instituição 
local de Proteção Animal, sem fins lucrativos: Rede Leonardo. 
Na fase de ensino não presencial, foram estabelecidos os primeiros contactos telefónicos com a Rede Leonardo e 
sondadas as necessidades mais prementes desta associação. 
Seguidamente, já no 3.º período (ensino presencial), foi estabelecido um calendário, com a colaboração da professora 
de Cidadania, para visitarmos doze turmas do 3.º ciclo, nas respetivas salas de aula e apresentarmos o Powerpoint 
realizado. Nestas visitas, foi solicitada a contribuição individual de todos os alunos, quer em termos de voluntariado, 
quer através da doação de géneros alimentares e outros bens prioritários para a Associação Rede Leonardo. A maioria 
das doações ainda será ofertada nos dias 12, 13 e 14 de maio - período destinado a atividades culturais no 
agrupamento Raul Proença. 
Em sinal de agradecimento, aquando a visita presencial à Associação Rede Leonardo, já conseguimos entregar 
pessoalmente os primeiros géneros alimentares e outros bens doados pelos colegas da turma e pela professora. 
Por fim, realizámos um vídeo com as fotos e registos de vídeo que documentam as várias fases do projeto. 
 

Impacto na 
Comunidade 

Educativa 

A recetividade por parte dos nossos colegas foi excelente, pois conseguiu-se angariar (numa primeira fase), muitos 
bens para uma associação local, que funciona exclusivamente com a ajuda de voluntários, que visa proteger os animais 
e evitar que nasçam mais animais nas ruas.  
Conseguiu-se, igualmente, divulgar a importância do voluntariado em prol dos animais e soubemos que alguns colegas 
já contactaram a associação nesse sentido. 
A experiência foi, simultaneamente, muito enriquecedora para nós que desenvolvemos o projeto, pois para 
além de ganharmos mais confiança, ajudámos muitos amigos de quatro patas, conhecemos várias pessoas (mesmo em 
tempo de pandemia) e desenvolvemos com muita satisfação um tema que nos é muito querido.   
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AUTORIZAÇÕES DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS ALUNAS: 

• Inês Agostinho Pereira 

• Joana Soares Santos 
        (Turma 9.ºB /AERP) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



       

 
 

DECLARAÇÃO DA PROFESSORA RESPONSÁVEL: 
• Sandra Margarida Carvalho Santos Sampaio 

 
 

 


