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Capacidades escritas

Capacidades orais

COMUNIDADE ANIMAL (exemplo de projecto)

PLANO DE AULA PARA SECUNDÁRIO
APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO CURRÍCULO ESCOLAR

Os estudantes irão desenvolver uma compreensão profunda sobre abrigos de animais domésticos e santuários de animais.
Os estudantes irão explorar o papel que estas instituições cumprem e a nossa obrigação social de as apoiar.
Os estudantes irão criar material de publicidade e educativo para um abrigo animal.

Qual o papel que os abrigos de animais servem na comunidade?
Qual o papel que os abrigos animais/santuários têm na comunidade internacional?
De que forma podemos educar outras pessoas, para que estas tenham um impacto positivo na vida destes animais?

Os estudantes irão descobrir a sua capacidade de educar outras pessoas na sua comunidade.
Os estudantes irão desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa.
Os estudantes irão desenvolver capacidades comunicativas (escritas e orais), como participar em discussões colaborativas, 
compreender o ponto de vista de uma pessoa, escrever textos informativos, entre outras.

Compreensão e colaboração: 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 de forma persuasiva e contribuir para as ideias colectivas geradas em discussão.
Apresentação de conhecimento e ideias: Apresentar evidências e descobertas de forma sequenciada e lógica, para que quem 
ouve seja capaz de seguir o raciocínio. Ser capaz de ser organizado e desenvolver com substância o tema. Aprender a usar o 
estilo e abordagem apropriadas tendo em conta o propósito, a tarefa e a audiência em causa.

Escrever textos informativos para examinar e expôr ideias, conceitos e informação complexas de forma clara e precisa, 
através de selecção, organização e análise de conteúdo relevante.
Produzir textos claros e coerentes nos quais o desenvolvimento, organização e estilo são apropriados ao propósito, à tarefa e 
à audiência em causa.
Usar a tecnologia, incluindo a internet, para produzir, publicar e actualizar documentos escritos (individuais ou colectivos), 
aproveitando as vantagens tecnolóigcas para ligar diferentes informações e criar uma forma de visualização flexível e 
dinâmica.dinâmica.
Conduzir projectos de pesquisa mais curtos e sustentáveis para responder a uma questão (incluindo questões geradas pelos 
próprios alunos) ou para resolver um problema. Reduzir ou aumentar a questão, quando apropriado; sintetizar diferentes 
fontes dum tema específico; demonstrar compreensão pelo tema sob investigação. 

Pedir materiais educacionais de abrigos de animais ou de centros de resgate e recuperação de animais silvestres/selvagens.
Informe-se com as autoridades locais relacionadas com a Protecção Animal sobre as questões locais de controlo animal.
Visite espaços de recuperação e protecção de animais.
Averigue com abrigos e bibliotecas locais se é possível que os trabalhos dos alunos sejam depois expostos.

Objectivos

Resultados

Relação com o currículo escolar 

Ligações com a comunidade

Questões essenciais para os estudantes
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Materiais dos abrigos locais ou de santuários de animais.
Materiais encontrados on-line.

Os alunos tomarão o lugar de defensores/advogados dos animais. Eles irão pesquisar sobre o tópico de animais indesejados e 
preparar materiais para que outros possam aprender sobre segurança animal, abrigos e santuários de animais.

Introduzir aos alunos o conceito de abrigo animal e de santuário para animais selvagens. Usar vídeos e materiais impressos, 
que possam ter sido dados por abrigos/santuários.
Lidere uma discussão com a turma sobre a necessidade de abrigos e qual o valor que eles acrescentam na comunidade local, 
mas também nacional.

Cada estudante terá a oportunidade de ser o advogado dos animais. Peça aos estudantes que escolham um animal específico, 
um abrigo específico ou um santuário específico para pesquisarem. NOTA: Quando os alunos escolherem um animal, devem 
examinar de que forma é que este beneficia de programas de abrigo ou de santuários.
Cada estudante deve preparar uma apresentação (3 a 5 minutos) sobre o seu tópico. No seu papel de advogado, a 
apresentação deve ter argumentos persuasivos que incentivem outros a apoiar a sua causa.
Faça um debate no qual acrescenta dinheiro falso e peça aos estudantes que ouvem as propostas para decidir quanto dinheiro 
querem “investir” nos projectos apresentados.

Peça aos estudantes que usem tudo o que aprenderam para criar materiais didáticos para o abrigo animal e/ou para a 
comunidade. As sugestões incluem:

Brochuras para serem usadas pelos abrigos de animais.
Trabalhos para expôr na biblioteca (desenhos, ilustrações e pinturas, por exemplo).
Um site da turma.
O projecto R&S deve terminar no dia em que os alunos apresentarem os seus projectos a um representante do 
abrigo de animais/santuário e à comunidade. Considere convidar os media locais para o dia da apresentação.

Conduzir uma angariação de fundos para um santuário animal.
Criar materiais para usar durante eventos especiais do abrigo animal.
Criar um evento de angariação de materiais para doar ao abrigo animal (ver se têm alguma lista de objectos em falta).

As pessoas, os animais e o ambiente estão intimamente ligados. Quais são as evidências que indicam que a protecção dos 
animais pode beneficar não só os animais que defende, mas também as pessoas e o ambiente?

Aulas

Actividades extra

Perguntas de reflexão para os alunos

Criar conhecimento (aproximadamente um período de aula)

Criar compaixão (aproximadamente um a dois períodos de aula)

Agir (aproximadamente dois a quatro períodos de aula, dependendo do projecto)

Santuário: Local onde animais são protegidos da caça ou outros perigos.
Abrigo - Espaço que oferece protecção do calor, do frio, das intempéries. Em relação aos animais, é um lugar que dá uma 
casa temporária e que alimenta os animais perdidos ou sem uma casa.
Voluntariar - O acto de fazer algo de boa vontade e sem constrangimento, sem qualquer pagamento. 

Materiais

Termos de vocabulário
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Actividades extra

Ideias adicionais de acções

Reflexão, avaliação e desenvolvimento de portfólio

Envie uma carta informativa ou um e-mail a explicar o projecto às famílias dos alunos.

Este é um excelente projecto para transformar em portfólio, especialmente se os alunos decidirem levar o conhecimento para 
lá da sala de aula. Encoraje os alunos a escrever sobre as suas descobertas e como é que estas mudaram a sua perspectiva 
na responsabilidade colectiva em relação à comunidade animal.

Envolvimento familiar

Como é que as tuas atitudes e convicções mudaram em relação à convivência entre pessoas e animais, tanto em zonas 
urbanas como suburbanas e rurais? Há questões que desconhecias e vieste a descobrir? Acreditas que há soluções 
razoáveis e viáveis para esses problemas? Como é que eles podem ser implementados?
Que novas ideias é que tens para ajudar os animais na tua comunidade? Como é que tu implementarias essas novas ideias?

Como turma, focar num tipo de animal e estudar como é que ele vive e porque é que precisaria dum abrigo.
Trabalhar de perto com um abrigo que os estudantes possam visitar.

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, para pessoas e para animais, 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.


