
Resultados

Relação com o currículo escolar 

Questões essenciais para os estudantes

Os estudantes irão mapear a comunidade para compreender que os abrigos de animais são um recurso que precisa de apoio.
Os estudantes irão desenvolver uma compreensão pela comunidade de animais abandonados em Portugal e a razão pela qual 
os abrigos de animais existem.
Os estudantes irão discutir e analisar as necessidades dos animais em abrigos.
Os estudantes irão completar um projecto de serviço focado em criar artigos, como camas e brinquedos, para os animais que 
vivem em abrigos antes da sua adopção.

Qual o papel que os abrigos de animais servem na comunidade?
Como é que podemos ter um impacto positivo na vida dos animais em abrigos?
De que forma podemos educar outras pessoas para que tenham um impacto na vida dos animais e dos abrigos de animais?

Os estudantes irão perceber a sua capacidade de ter um impacto positivo na sua comunidade.
Os estudantes vão desenvolver a habilidade de trabalhar em equipa.
Os estudantes irão desenvolver as suas capacidades de comunicação escrita e oral, tais como escrever textos informativos, 
entrar em discussões colaborativas, apresentar e argumentar pontos de vista e pesquisas.

Capacidades escritas

Capacidades orais

Escrever textos argumentativos que sejam capazes de suportar opiniões, de forma lógica e através de exemplos que 
suportem o mesmo. 
Escrever textos informativos/explicativos que explorem um tópico, sendo capazes de expôr ideias, conceitos e 
informações, através de selecção, organização e análise de conteúdo relevante.

Ser capaz de entrar em discussões colaborativas (um-para-um, em grupos, lideradas pelo/a professor/a) com diversos 
colegas sobre diferentes tópicos, textos ou artigos. Podendo assim ganhar capacidade de expressar ideias próprias e 
contribuir para as ideias colectivas geradas em discussão.
Apresentar evidências e descobertas, sequenciar ideias logicamente e usando descrições pertinentes, factos, e detalhes para 
acentuar as ideias mais importantes. Trabalhar capacidades como contacto visual, com volume e articulação adequados. 

Com acompanhamento de colegas e professores, desenvolver e melhorar a escrita através da necessidade de planear, rever, 
editar, re-escrever ou tentar uma nova abordagem.
Usar tecnologia, incluindo a internet, para produzir e publicar textos escritos e apresentar a relação entre informações e 
ideias de forma clara e eficiente.
Conduzir pequenos grupos de projecto de investigação para responder a uma questão (incluindo questões que possam ser 
criadas pelos próprios alunos), desenhar em diferentes recursos e gerar novas questões que poderão gerar novos caminhos 
de pesquisa e exploração para o projecto.

Capacidades técnicas e exploratórias

PLANO DE AULA PARA 2º e 3º CICLO

Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com

APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO CURRÍCULO ESCOLAR

COMUNIDADE ANIMAL (exemplo de projecto)

Objectivos





Envie uma carta informativa ou um e-mail a explicar o projecto às famílias dos alunos.
Pergunte ao abrigo com quem está a trabalhar se eles têm material disponível para enviar para casa dos alunos.
Encoraje os estudantes a trazer fotografias dos seus animais. Algum dos animais foi adoptado de um abrigo?

Envolvimento familiar

PLANO DE AULA PARA 2º e 3º CICLO
APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO CURRÍCULO ESCOLAR

Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com

Escolher um novo animal para a sua família.
Informação importante sobre abrigos de animais.
Porque é que é importante esterilizar os animais?
Os impactos que os abrigos de animais têm na comunidade.

Peça aos estudantes que usem a sua pesquisa para criar uma brochura informativa que possa ser usada pelos abrigos de 
animais e/ou na comunidade;
As seguintes tarefas devem ser distribuídas pelos estudantes: escrever artigos para a brochura, rever os textos e editar, fazer 
o design da brochura (seja a computador e impressora; seja recortando os artigos, colando-os numa brochura “original” que 
pode ser fotocopiada);
Organize uma visita dum trabalhador do abrigo ou um treinador de animais à sua turma;
O projecto R&S deO projecto R&S deve terminar no dia em que os estudantes apresentam a sua brochura informativa a um representante do 
abrigo animal e/ou a estudantes mais novos. Pode também convidar os media (televisões, jornais, rádio...) para estarem 
presentes na apresentação.

Realizar uma angariação de fundos ou participar na angariação de fundos do próprio abrigo;
Criar brinquedos e biscoitos para os animais no abrigo;
Voluntariar no abrigo.

Que outras iniciativas poderiam ser postas em prática para ajudar os animais a não irem parar a abrigos? Porque é que acham 
que é importante que a comunidade apoie essas iniciativas?
Se um vizinho/amigo vosso fosse comprar um animal de um criador, que argumento poderiam usar para tentar convencê-lo/la 
a adoptar um animal?

Permita aos estudantes apresentar a sua pesquisa em diferentes formatos (PowerPoint, teatro, vídeo, livro de ilustrações, 
outros programas de computador, ...);
Organize visitas regulares de um animal de terapia treinado à sua turma.

Ajude donos de animais com baixos-rendimentos ou idosos, ao criar e doar brinquedos e camas.
Crie estruturas de trepar para gatos com materiais reciclados.
Faça uma angariação de fundos para recolher objectos necessários no abrigo.
Faça uma venda de bolos e biscoitos (adequados a pessoas e/ou animais de estimação), para angariar dinheiro para o abrigo.
Crie um santuário fora da escola para pássaros, morcegos, borboletas, etc.
Participe num projecto de escrever uma carta em nome dos animais do abrigo.
Coordene com a escola paCoordene com a escola para participar numa corrida ou passeio de angariação de fundos para o abrigo.
Tente voluntariar no abrigo local por um dia. Veja que ajuda poderá dar em dias especiais, como o Dia Internacional do Animal 
Abandonado (celebrado no terceiro sábado de Agosto, desde 1992).
Escreva aos seus representantes locais sobre as questões que estão a afectar os animais na sua comunidade.

Actividades extra

Ideias adicionais de acções

Perguntas de reflexão para os alunos


