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Ficha Técnica Designação da Escola 

Nuclisol Jean Piaget – UDI Vila Real 

Diretor (a)  

Maria Beatriz Lopes 

Contactos (telefone e e-mail) 

259 330 620 

udi.vilareal@nuclisol.org 

Designação do Projeto 

VAMOS SER GANDHIS!  

Responsável pelo Projeto 

Mariza Cima 

E-mail do Responsável 

mariza.cima@nuclisol.org 

 

Intervenientes Psicóloga: Mariza Cima – responsável pelo projeto e atividades de sala 

(educação emocional e cidadania) e quinta (visita aos animais e 

mindfullness); Professoras do 1º Ciclo: Isabel Cerdeira, Rosa Pinto, Maria 

Fernanda, Joana Nogueira; Educadoras Pré-escolar: Cristina Afonso, Sónia 

Braga, Isabel Dias; Creche: Luíza Osório e Paula Coutinho. As professoras 

e educadoras tinham como função principal explorar o mundo dos animais 

com as crianças (mediante as curiosidades manifestadas pelas mesmas em 

reunião de grupo). No vídeo de candidatura somente quatro crianças 

participam individualmente. No entanto, as imagens e visualizações 

expostas são compostas por momentos vivenciais de várias valências, já que 

o projeto foi estendido as todas valências educativas e sociais da instituição. 

 

Descrição do 

Projeto 

Durante 1 mês VAMOS SER GANDHIS! foi o projeto implementado nas 

aulas de educação emocional e cidadania (disciplina curricular no Pré 

escolar e 1º Ciclo), em parceria com o CACI – centro de atividades para a 
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capacitação e inclusão de jovens com deficiência mental da nossa 

instituição. O pressuposto base do projeto: os animais também sentem! E 

vamos ser Gandhis! Estabeleceu-se o ponto de partida para duas 

descobertas: quem foi Mahatha Gandhi e quais são as 5 liberdades dos 

animais. O respeito e cuidados aos animais, para além das pedagogias em 

sala, foram vivenciados pelas crianças através da relação cultivada com os 

animais da quinta da escola (os coelhos, as cabrinhas e galinhas). O nosso 

principal objetivo foi desenvolver o valor do amor, respeito e atenção aos 

animais, através do exemplo e mensagens de Gandhi. A metodologia 

utilizada foi dinâmica, alternando as atividades de sala (canções sobre os 

animais; teatro de fantoches; desenhos, entre outras; com atividades de 

quinta (visitas aos animais e sessões de mindfulness ao ar livre). Todas as 

crianças da escola participaram no projeto. As crianças do 1º ciclo fizeram 

folhetos de sensibilização para o bem-estar animal que deram aos adultos da 

comunidade escolar e irão distribuir, em data agendar, a comunidade local.  

O VAMOS SER GANDHIS! Foi e é um projeto pedagógico que pretende 

contribuir para um sonho ainda maior: a construção da nossa quinta 

pedagógica! De forma a que outras crianças também possam viver essa 

relação de amor e conexão com os animais. 

Gandhi não era um homem grande, era um homem com coração grande, 

nós também podemos ser Gandhis!  (sala 4 anos).  

E, assim nasceu o nome: VAMOS SER GANDHIS! Fomos no mês de abril 

e vamos continuar a ser! 

 

Impacto na 

Comunidade 

Educativa 

Aumento do número de visitas a quinta e atividades ao ar livre; 

Valorização do trabalho dos jovens do CACI – Centro de atividades para a 

capacitação e inclusão de jovens com deficiência mental (responsáveis pelos 

cuidados aos animais, horta e jardins); 

Diminuição de medo dos animais; 

Início de parcerias para aquisição de novos animais, quer por parte de 

entidades locais, como encarregados de educação. 

Continuidade do projeto até ao final do ano letivo. 

 



 

 

 

 

 


