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Designação do projeto: 
“Proteger o planeta é proteger os animais!” 
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Intervenientes 

No projeto intitulado “Proteger o planeta é proteger os animais” 

tivemos a colaboração e participação da comunidade escolar (alunos, 

docentes e auxiliares de ação educativa), pais/Encarregados de 

Educação e as famílias dos alunos. A colaboração entre escola-família 

foi fundamental para que este projeto se concretizasse.  

 
 
 
 
 
Descrição do 

Projeto 

Umas das consequências da extinção dos animais passa pela destruição 

do nosso planeta: a desflorestação, a poluição, o desperdício de água, a 

reciclagem, entre outros fatores. Desta forma, os alunos, juntamente 

com as docentes titulares de turma, realizaram este projeto com 

objetivo em sensibilizar a comunidade escolar e as suas famílias a 

cuidar do nosso planeta, do nosso lar, pois ao ajudar o nosso planeta 

estamos também a proteger os animais. Daí surgiu o tema “Proteger o 

planeta é proteger os animais”. 

Os alunos realizaram maquetes de animais (cavalo-marinho e lince-

ibérico) com material reciclado, de forma a serem as mascotes do 

projeto. Solicitaram às famílias a recolha de tampinhas e material 

reciclado, como copos de iogurte, caixas de leite, caixas de ovos, para 

utilizarem posteriormente nas suas atividades em contexto de sala de 

aula. Criaram-se mensagens de sensibilização, construiu-se cozinhas 

com material reciclado que foram colocadas no espaço exterior da 

escola e ainda se elaborou um painel no recreio da escola.  Sensibilizou-

se também a comunidade educativa a adotar animais e a visitarem os 
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canis existentes na nossa cidade.  

Em sala de aula foram realizados debates sobre a temática e criadas 

soluções de forma, a também a comunidade educativa, ajudar o 

planeta e consequentemente os nossos animais. 

Os alunos elaboraram ainda a letra de uma canção, que acompanha o 

vídeo, para uma maior sensibilização.   

Impacto na 
comunidade 
Educativa 

Este nosso projeto sensibilizou as pessoas a adotarem os animais e a 

cuidarem do nosso planeta tomando algumas medidas imprescindíveis, 

tais como, não desperdiçar a água, reciclar o lixo, plantar árvores, não 

desperdiçar comida, entre outros. Também os alunos ficaram 

sensibilizados e é notável um esforço por parte deles no comprimento 

das medidas adotadas durante e após a implementação deste projeto. 

 

Observação: Inicialmente pensámos também em fazer a recolha de 

alimentos para doar a uma associação de animais e apadrinhar alguns desses 

animais, mas devido à pandemia Covid não nos foi possível a implementação 

destas medidas. 


