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

PLANO DE AULA PARA 1º CICLO
APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO CURRÍCULO ESCOLAR

COMUNIDADE ANIMAL (exemplo de projecto)

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 sem casa 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 e que esperam ser adoptados.

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?

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 narrativas, expressar
informação de forma clara e argumentar um ponto de vista.

Procurar abrigos locais. Além dos grandes abrigos, algumas comunidades têm abrigos pequenos, com financiamento privado que 
agradeceriam apoio voluntário.
Convide o abrigo a enviar alguém que trabalhe/voluntarie no abrigo à sua sala no lançamento do projecto e no final do projecto. 
Se a turma não puder ir até ao abrigo entregar o projecto final, seria óptimo que essa pessoa pudesse voltar lá para receber os 
presentes da turma, em nome dos animais.
Peça aos encarregados de educação para se envolverem e para doação de materiais.

Pedir informações e materiais que o abrigo com que vão trabalhar tenha. Em geral, muitos abrigos têm vídeos e terão prazer em 
emprestá-los às escolas. Certifique-se que os vídeos são apropriados para as idades em questão.
Materiais para os estudantes escreverem, imprimirem e ilustrarem. Podem desenhar o seu próprio livro ou usar um computador e 
uma impressora. Independentemente disso, certifique-se que dá abertura para eles desenharem cada secção.
Ler alto livros sobre abrigos de animais.

Escrever peças de opinião em tópicos ou textos, apoiando uma opinião com argumentos
Escrever textos informativos/explicativos para analisar um tópico e passar ideias e informação clara.
Escrever narrativas que descrevam experiências/eventos reais ou imaginadas, usando técnicas eficazes, detalhes descritivos, e 
sequências de eventos claras.

Saiba mais sobre os programas currículares em vigor em:

 https://www.dge.mec.pt/documentos-curriculares-em-vigor

Objectivos

Resultados

Relação com o currículo escolar 

Ligações com a comunidade

Materiais

Questões essenciais para os estudantes



Ideias genéricas para cães e gatos:

Cozinhar biscoitos para oferecer.

Ajam! Criem presentes para os animais que vivem nos abrigos locais, tornando as suas vidas mais agradáveis e confortáveis. 
Interaja com os alunos, com questões como as que vimos acima:

Peça aos estudantes para imaginar o que seria ser um animal num abrigo. Peça-lhes que desenhem, descrevam de 
forma breve ou façam um teatro no qual explicam porque foram parar a um abrigo de animais. Permita aos alunos 
partilhar com toda a turma ou em pequenos grupos.
Diga-lhes que eles irão criar um livro sobre a experiência de viver num abrigo de animais, pela perspectiva de um 
animal. Este livro terá três secções, como foi descrito acima. Avise os estudantes que a última parte da sua história 
será desenvolvida mais tarde e que devem deixar espaço para isso.

Apresente o projecto de serviço aos estudantes. Explique porque é que os abrigos e os animais que lá vivem dependem 
dos esforços de voluntários e da ajuda como a que eles próprios irão dar (na parte de “Agir”).

Como acham que os animais do abrigo se sentem?
Como é que os animais do abrigo se sentem quando são adoptados?
Porque é que as pessoas na história decidiram ajudar os animais?
Vocês alguma vez ajudaram algum animal?
Porque é que decidiram ajudar e o que aconteceu?
Porque é que acham que é a nossa responsabildiade ajudar os animais que precisam?

Como acham que os animais do abrigo se sentem?
Porque é que as pessoas na história decidiram ajudar os animais?
Alguma vez ajudaram algum animal?
Porque é que decidiram ajudar e o que aconteceu?
Porque é que acham que é a nossa responsabildiade ajudar os animais que precisam?

Termos de vocabulário

Aulas

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 e da publicação dos livros)

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 casa.
Voluntariar - O acto de fazer algo de boa vontade e sem constrangimento, sem qualquer pagamento. 

Os estudantes vão ler criar, ilustrar e publicar o seu próprio livro. A ideia é imaginar como seria a vida dum animal num abrigo.
Os livros terão três secções:
           Secção inicial na qual eles, pensando como o animal, ficam necessitados de um abrigo.
           Secção intermédia na qual eles contam como é a vida do animal no abrigo.
           Secção final na qual eles pensam se sentiram ao receber presentes (como brinquedos, mantas e biscoitos) enquanto 
          estavam no abrigo. Os estudantes devem completar a secção final do seu livro depois de terminarem o projecto de 
          serviç          serviço, para que possam descrever no seu livro como é que a vida deles (como animais) foi influenciada pela 
          generosidade de alguém.

Colectivamente ou por equipas, os estudantes têm de escrever uma descrição do que eles acham que um abrigo 
para animais é, para que serve e porque é que os abrigos existem na comunidade. Se possível, mantenha essas 
ideias visíveis na sala durante o decorrer do projecto.
Como turma, leiam livros sobre abrigos animais ou procurem materiais nos abrigos locais. A maioria dos abrigos 
têm sites com recursos. Sugerimos questões de debate como as seguintes:
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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 materiais disponível para enviar para casa dos alunos.
Encoraje os estudantes a trazer fotografias dos seus animais. Algum dos animais foi adoptado num abrigo?
Peça aos encarregados de educação para falarem sobre os animais de estimação que tiveram, caso sim. Algum 
desses animais veio de um abrigo?

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.

Depois dos estudantes fazerem os presentes para os animais, peça-lhes para escreverem a terceira parte do livro. Criar o final 
deve estimular os alunos a reflectir no impacto positivo que tiveram. Os finais das histórias devem demonstrar como os alunos, 
a partir da personagem animal que criaram, se sentiriam por receber os presentes feitos pela turma. Estes livros são óptimos 
para mostrar ao público.
O projecto R&S deve terminar num dia em que os estudantes oferecem os presentes ao abrigo animal ou aos representantes do 
abrigo, que irão à escola aceitar os presentes em nome dos animais.

Como é que achas que os animais de um abrigo se sentem quando são adoptados? Como é que achas que a vida muda para 
estes animais adoptados, ao chegarem às suas novas casas?
Se alguém que tu conhecesses fosse contra abrigos, que informação é que partilharias com essa pessoa para mudar a sua 
opinião? Quais são os benefícios que os abrigos trazem para as comunidades?

Permita aos estudantes expressar as suas histórias com diferentes ferramentas (PowerPoint, teatro, livro de desenhos, 
outros programas de computador, paint, ...).
Organize visitas à turma de um animal de terapia treinado.
Crie presentes para os animais em grupo, em vez de individualmente.
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Fazer lenços para os cães usarem a eventos especiais;
Fazer camas para gatos sem costuras, usando apenas nós (procurar “no-sew cat beds” para instruções)
Fazer saquinhos de goluseimas para gatos;
Para mais ideias, procurar on-line (por ex. em https://www.wikihow.com)

Criar vendas de biscoitos para cães, como forma de angariar dinheiro para o abrigo.
Investigar porque é importante para os animais serem castrados.

Actividades extra

Perguntas de reflexão para os alunos

Flexibilidade para alterações

Ideias adicionais de acções

Envolvimento familiar


