Bem-Estar Animal - Um projeto «com pés e patas para andar» - 5ºB

A turma B do 5º ano trabalhou o tema Bem-Estar Animal, na disciplina
de Cidadania e Desenvolvimento. O Repórter Ouriço soube do sucesso
e ficou curioso. Então, em junho, foi entrevistar os alunos André e
Tiago Carneiro, numa aula com a sua Diretora de Turma e professora
de Português e Inglês, Sónia Peixoto, após uma visita, em família, ao abrigo da MafrAnimal.

RO – O Ouriço soube que o vosso trabalho acerca do Bem-estar Animal estava a correr muito
bem. Quem está mais dentro do assunto para contar? Foi um trabalho de que disciplina?
André Carneiro – Foi de Cidadania. Eu e o meu irmão contactámos algumas voluntárias da
MafrAnimal, fomos à Associação conhecer cães, brincar com eles, passear… E eu gostei muito da
Jane que é uma cadela mais velhinha.
RO – E tu, Tiago? Queres acrescentar alguma experiência de que tenhas gostado mais?
Tiago Carneiro – Eu gostei mais do Keeper. Ele tem uma doença, mas eles não sabem qual é. O
engraçado dele é que quando nós já estamos acima, ele está abaixo e quando nos vê a subir, corre
muito rápido e salta para as nossas pernas.
RO – Então, o que é que vocês aprenderam?
AC – Nós já tínhamos uma gata trazida pelos nossos pais da MafrAnimal.
AC – Eu antes gostava muito da minha gata, mas brincava pouco com ela. Depois de ter ido à
MafrAnimal comecei a brincar mais com ela.
RO – Ela ficava diferente, mais feliz, e tu?
AC – Eu também!
RO - Têm-na desde quando?
AC – Nós temo-la desde o final de 2020. Nos primeiros dias, ela ficava escondida nas gavetas e
assim… Depois já andava connosco. O primeiro a dar-lhe comida foi o Tiago e o primeiro a tocarlhe fui eu.
TC – Ela foi adotada na MafrAnimal e a primeira vez que comeu na nossa casa foi da minha mão.
RO – Os colegas da turma sabiam desta visita e interessaram-se em saber como é que
funcionava? Como é que ficaram a saber? Foram lá, foi falando com o André e o Tiago, foi em aula
de Cidadania…?
TC – Mostrámos imagens na aula e fizeram-nos perguntas.
RO – Deve ter sido realmente divertido!
AC – Nós voltámos lá num sábado e havia um cão pequenino que depois foi adotado no domingo.
RO – Vocês vieram a saber… Então, significa que mantiveram o contacto com a MafrAnimal. Para
a turma conhecer mais sobre o assunto, naturalmente, convidaram pessoas para vir à escola.

Profª Sónia – Convidei algumas pessoas ligadas à causa animal a estarem presentes nas aulas de
Cidadania e fizemos duas ações de sensibilização: uma com a Dra. Cristina Rodrigues, voluntária
numa associação de animais abandonados e deputada na A.R. e, posteriormente, a Dra. Matilde
Batalha, voluntária e representante da MafrAnimal.
Este foi o testemunho sobre a experiência vivenciada e a aprendizagem de valores e práticas
associados a esta causa. E promete ter continuação.
Mas há mais…
O RO entrevistou o 5ºB e foi surpreendido com perguntas sobre como funciona o jornalismo na
escola. Assim, viram um exemplar do antigo «Ouriço Estudante», que era feito em clube,
visitaram a página do Agrupamento para confirmar algumas publicações e viram alguns jornais
locais, em suporte papel, com poemas e histórias dos alunos, além de reportagens de atividades
da escola e do Agrupamento.
Um aluno mostrou o seu crachá de RO obtido em 2019-2020, um gesto revelador do interesse
que lhe despertou fazer parte do clube e do desejo que reabra depois da pandemia.

