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Designação do Projeto - De Patas Dadas 

Responsável pelo Projeto- 12º ano turma B 

 E-mail do Responsável : fmartins@aedah.pt 

 

Intervenientes Todas as turmas do ensino secundário 

Pessoal docente e não docente 

 

Descrição do 

Projeto 

Nós somos alunos do 12ºB, da escola secundária D. Afonso Henriques. No âmbito 

da dinamização do projeto do Domínio de Articulação Curricular (DAC), cujo 

tema é “A importância da comunicação- um projeto em andamento” e da cidadania 

e desenvolvimento, fomos desafiados pela professora de português e diretora de 

turma a participar no projeto Gandhi com o objetivo de sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância dos animais nas vidas das pessoas e também para a 

necessidade de os proteger e respeitar! A nossa turma desenvolveu o projeto “De 

patas dadas”, que se iniciou no Natal passado, em que dentro da nossa turma, 

doámos alimentos para os nossos dois gatinhos da escola, o Afonsinho e o 

Henriques. Desta forma, resolvemos expandir a nossa iniciativa e tentar ajudar 

também outros amigos de quatro patas, sensibilizando e envolvendo  toda a 

comunidade escolar. Como resultado, no dia 13 de maio, comemorámos  o Dia do 

Bem Estar Animal que demos a conhecer a toda a comunidade educativa através 

da página da escola e das redes sociais. Além disso, divulgamos a nossa iniciativa 

através da fixação de cartazes, de publicidade na rádio escolar e da nossa 

mobilização junto de cada turma , apelando para esta causa. Neste 

dia,  organizámos uma recolha de bens essenciais para os animais, desde alimentos, 

brinquedos, mantas e camas, que foram depois distribuídos pelos nossos dois gatos 

e pelos animais residentes na Asaast. A Asaast é uma associação do nosso conselho 

que abriga animais de companhia. Os animais residentes neste abrigo aguardam 

um lar, pelo que um ponto chave do nosso projeto foi, também, explicar e 
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incentivar as pessoas, nomeadamente, a comunidade escolar, a optar pela adoção 

de animais de companhia e escolher associações como a Asaast para o fazer. Assim 

sendo, organizamos também uma campanha de angariação de fundos, como forma 

de providenciar os cuidados essenciais que os animais que se encontram no abrigo 

necessitam. A sociedade está cada vez mais alerta para as adversidades que se 

fazem sentir no nosso planeta  e , por isso,  um dos maiores objetivos desta nossa 

iniciativa foi, sem dúvida, apelar a adoção de animais de estimação, 

nomeadamente, daqueles que se encontram na ASAAST, uma vez que, para além 

de ajudar esta associação e ajudar estes amiguinhos , ajudaria também o ambiente 

dentro da família, já que ter um animal de estimação ajuda imenso o ser humano, 

nomeadamente, as crianças, pois tendem a diminuir a ansiedade e a serem mais 

responsáveis e cuidadosas. Estes podem também tornar-se numa ótima companhia, 

ajudando-nos a perceber que lembrar-nos da importância dos animais, na nossa 

vida, faz-nos cada vez mais responsáveis por tratá-los dignamente e lutar em sua 

defesa. 

Sintetizando: 

-Angariação de fundos pelo Agrupamento para : 

● alimentar o Afonso e o Henriques 

● providenciar os cuidados essenciais para o Afonso e o Henriques 

● doar à ASAAST para ajudar nos cuidados com os animais que resgata 

● Apadrinhar um animal na ASAAST 

- Criação da atividade: Dia do Bem Estar animal- 13 de maio 

- sensibilizar para este tema; 

- informar sobre as formas de adotar 

- incentivar a adoção em detrimento da compra 

- angariar fundos  para doar à ASAAST e para assegurar os cuidados 

essenciais dos gatos resgatados pela escola Secundário ( o Afonsinho e o 

Henriques 

- Divulgação da iniciativa envolvendo  

- a Associação de Estudantes- podcast na rádio 

- as redes sociais – página e facebook da escola 

- criação de publicidade  a afixar na escola 

 



Impacto na 

Comunidade 

Educativa 

- sensibilizar a comunidade educativa para a proteção dos animais 

- apelar para a adoção 

- defender os direitos dos animais 

- promover a continuidade deste tipo de iniciativas 

 

 

O PROFESSOR Fernanda Maria Tavares Martins, com o BI/CC n.º 9511330, do 

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Vila das Aves, declara autorizar a 

divulgação pública do Projeto De Patas Dadas), submetido a candidatura ao Prémio 

Gandhi, em que participou.  

 

 

O vídeo apresentado , apesar de mostrar os alunos envolvidos, além destes aparecerem 

de máscara, a imagem também foi desfocada. Face ao exposto, considera que não deve 

ser necessário as declarações dos alunos.  

 

 


