
CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO ANIMAL  

 4 DE OUTUBRO DE 2019 

 

O Pet Club da Escola Secundária de São Lourenço pretende celebrar o Dia 

Internacional do Animal, através de duas atividades: 

 

1)  Apresentação de algumas habilidades com cães, ao vivo. 

2)  Concurso de vídeos, feitos pelos próprios alunos (e família) com os seus animais 

de estimação. No final da apresentação serão selecionados três, por um júri 

convidado, para lhes atribuir prémios simbólicos.  

 

Numa época em que os animais de estimação estão a ocupar cada vez mais um lugar de 

destaque no seio das famílias, pretendemos sensibilizar a comunidade escolar não 

apenas para o papel destes companheiros no nosso quotidiano, mas também para os 

benefícios individuais e sociais que estas relações proporcionam. Está cientificamente 

provado que o correto tratamento dos animais de estimação e o sentido de 

responsabilidade individual e coletiva que se desenvolvem na relação entre dono e pet 

trazem benefícios no desenvolvimento mais global dos jovens e das próprias relações 

familiares. 

A iniciativa visa alcançar, como objetivos específicos: 

- Alertar os jovens para o respeito pelos outros seres vivos; 

- Divulgar o Pet Club da escola e dar visibilidade às atividades e 

projeto educativo da ESSL; 

- Estimular e fomentar a ligação entre os alunos, professores, 

funcionários e famílias; 

- Chamar a atenção para o correto tratamento dos animais; 

- Alertar para a necessidade de unir esforços para atingir objetivos 

comuns – o respeito e bem-estar de todos;  

 

Para além destes objetivos específicos, a iniciativa permite acentuar o papel da 

instituição escolar numa visão mais abrangente de educação integral dos alunos. 

Assim, o aluno pode desenvolver competências que vão além da aquisição de conteúdos 

das disciplinas, tais como o sentido de responsabilidade individual e o fortalecimento de 

laços sociais e relacionais, que se refletirão não apenas no desempenho escolar, mas na 
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atitude de solidariedade interpares e com toda a comunidade escolar. Estes objetivos 

vão preencher vários tipos de competências aconselhadas às instituições escolares pela 

OCDE, pela UNESCO e pelos órgãos específicos para a educação da União Europeia, 

principalmente no quadrante de “Viver no Mundo” respetivamente nos aspetos de 

Cidadania e Responsabilidade Pessoal e Social, estando consignados no documento 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória homologado em setembro de 2017. 

 

Para que esta iniciativa seja mais colaborativa, pedimos o apoio da Direção e dos 

DT’s, para divulgar a iniciativa, bem como de todos os docentes, especialmente os que 

tenham aulas nesse dia, sexta feira. Pretendemos levar a cabo este evento ao meio-dia, 

no Jardim interior e na Biblioteca da escola, que desde há muito também recebe as 

iniciativas do Pet Club. 

 

Contamos ainda com o apoio e participação de Clínicas Veterinárias. 

 

Programa previsto: 

 

Início: 12.00 h -  Jardim interior da escola, junto à Biblioteca 

                   – Demonstração de algumas habilidades dos patudos com os donos 

            12. 15h 

                    – Espaço para os alunos interagirem com os animais presentes, 

podendo fazer-lhes festas e fazer perguntas sobre os mesmos 

 

            12.45h – Biblioteca 

                     - Apresentação do Júri e Exibição dos vídeos 

                     - Seleção dos 3 escolhidos pelo Júri e entrega de prémio 

 

           13.30 h – Fim da atividade 

 

                                                                                        A Responsável pelo Clube, 

 

                                                                                         Helena Velez de Castro 

    

 


