
 
 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, que 
reflete exclusivamente as opiniões dos respetivos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização que possa ser feita da informação nela contida. 
 

1 
 

 

COMO A SOCIEDADE UTILIZA E UTILIZA 
INDEVIDAMENTE OS ANIMAIS 

CENÁRIO DE APRENDIZAGEM 3R 

Autor(es) 

Ismail Ali Gago e Jonathan González Viñas 

Resumo 

Neste cenário de aprendizagem, os alunos ficam a conhecer as diferentes formas como os 

animais são “utilizados e indevidamente utilizados” nas nossas sociedades. Os exemplos 

incluem a utilização de animais para produzir alimentos e vestuário, para tradições religiosas 

e culturais, para fins de entretenimento, terapia com animais de estimação, etc. O objetivo 

deste curso é que os alunos enriqueçam os seus conhecimentos e exercitem diferentes 

capacidades de aprendizagem. 

Elementos principais 

Elementos 
principais 

Sugestões 

Disciplinas: Biologia, Matemática, Cultura Científica, Ética, Ciências Ambientais  

Tópico Bem-estar dos animais – Animais na sociedade  

Idade dos alunos 15-17 anos 

Tempo de 
preparação 

O tempo estimado atribuído à preparação dos professores pelos 
criadores deste Cenário de Aprendizagem é de 2 semanas. 

Tempo letivo O tempo estimado para a aplicação deste Cenário de Aprendizagem 
na sala de aula é de cinco períodos de 55 minutos cada. Este 
Cenário de Aprendizagem pode ser implementado utilizando o 
método de aprendizagem baseada em projetos.  

Material didático 
em linha 

• Documentos Google (https://www.google.com/docs/about/) 

• Salas de aula virtuais  

• Com base no Moodle (https://moodle.org/) 

• Nuvens virtuais (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Folhas de cálculo 

• Processadores de texto 

• Ferramentas de criação (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Ferramentas de apresentação 

Material didático 
em linha 

Computadores portáteis, telemóveis, tablets, projetores 

Recursos 
utilizados 

Uma parte essencial desta aula destina-se à iniciação dos alunos 
em métodos de inquérito Por esta razão, a utilização de 
ferramentas e formulários digitais faculta as perguntas que os 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Elementos 
principais 

Sugestões 

professores podem utilizar para conduzir um inquérito sobre os usos 
dos animais. Os exemplos destas ferramentas incluem: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EUSurvey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

A fim de conduzir o inquérito, os professores podem utilizar as 
perguntas constantes do anexo 1. 

Outros recursos: 

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Hábitos de consumo da UE relativos aos produtos da pesca e 
da aquicultura 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (PDF em linha) 

Segurança alimentar na UE 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(PDF em linha) 

Atitudes dos estudantes em relação aos bem-estar e aos 
direitos dos animais na Europa e na Ásia 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Atitudes dos cidadãos da UE em relação ao bem-estar dos 
animais 

https://data.europa.eu/data/datasets/s470_66_1_ebs270?locale=pt 

Atitudes dos europeus em relação ao bem-estar dos animais 

https://data.europa.eu/data/datasets/s2096_84_4_442_eng?locale
=pt 

Relatório sobre os animais de companhia 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Caça sustentável e Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Rubrica sobre valor criativo (ver a ligação para Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://data.europa.eu/data/datasets/s470_66_1_ebs270?locale=pt
https://data.europa.eu/data/datasets/s2096_84_4_442_eng?locale=pt
https://data.europa.eu/data/datasets/s2096_84_4_442_eng?locale=pt
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw


 
 
 

3 
 

Licenças 

© União Europeia, 2020 

 Atribuição CC BY 4.0 

A política de reutilização da Comissão é implementada pela Decisão 2011/833/UE da 

Comissão, de 12 de dezembro de 2011, relativa à reutilização de documentos da Comissão 

(JO L 330 de 14.12.2011, p. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Salvo indicação em contrário, a reutilização deste documento é autorizada ao abrigo da 

licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tal significa que a reutilização é permitida, 

desde que seja atribuído o respetivo crédito e sejam indicadas quaisquer alterações. 

Para qualquer utilização ou reprodução de elementos que não sejam propriedade da UE, 

pode ser necessário obter autorização diretamente junto dos respetivos titulares de direitos. 

Objetivo da aula 

• Identificar utilizações comuns dos animais na nossa sociedade. 

• Recolher opiniões diferentes entre os alunos. 

• Desenvolver o pensamento crítico sobre este tópico. 

Tendências 

• Aprendizagem baseada em projetos 

• Aprendizagem colaborativa 

• Sala de aula invertida 

• Aprendizagem das CTEM 

• Ensino ao ar livre 

• Aprendizagem móvel 

• Aprendizagem de fonte aberta 

• BYOD 

• Aprendizagem nas redes sociais 

• Materiais de aprendizagem 

• Aprendizagem interpares 

Competências do século XXI 

• Criatividade e inovação 

• Pensamento crítico e resolução de problemas 

• Comunicação 

• Colaboração 

• Literacia em TIC (tecnologias da informação e comunicação) 

• Competências sociais e transculturais 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Plano de aula 

Nome da 
atividade 

Procedimento Duração 

Inquérito Os professores apresentam e explicam o objetivo do inquérito. 

Podem optar por utilizar as perguntas constantes do anexo 1 e 
criar um inquérito utilizando EUSurvey, Google Forms ou 
qualquer outra ferramenta ou imprimir e distribuir o inquérito. 

Os professores podem copiar as perguntas constantes deste 
formulário (também constantes do anexo 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7
KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Resultados 
e grupos 

Após a implementação dos inquéritos, os professores 
apresentam os resultados e explicam as diferentes funções e a 
divisão dos alunos em grupos nas diferentes áreas principais 
no âmbito das atividades que se seguirão. Os tópicos que serão 
discutidos são a utilização de animais como animais de 
companhia, para fins de entretenimento, na alimentação, a 
utilização de animais no processo de encontrar soluções 
ambientais e a utilização de animais nas tradições religiosas e 
culturais (15’). 

Os alunos serão divididos em grupos de quatro ou cinco 
(dependendo do número total de alunos) e cada um deles terá 
uma função diferente. 

As diferentes funções são: 

• Manter um diário de aprendizagem: o aluno designado é 
responsável por tomar notas, recolher imagens ou vídeos e 
gravar a atividade (usandio Google Docs, editor de texto ou 
blogues); será também o representante do grupo. Nos 
últimos cinco a dez minutos da aula, deverá fazer estas 
perguntas aos colegas de turma:  

o O que é que fizeram? 

o Que ferramentas utilizaram? 

o Quais foram os problemas enfrentados? 

o Quanto tempo dedicaram à atividade? 

• Apresentador: o aluno designado é responsável pela 
apresentação final do grupo. Todos os alunos do grupo 
precisam de contribuir e o apresentador recolhe todos os 
materiais e faz a apresentação final do grupo. 

• Investigador: O aluno designado é responsável pelas 
fontes de informação, licenças e direitos de autor. 

• Localizador em mapas: O aluno designado utiliza um 
mapa (um mapa digital ou não, desde que tenha etiquetas 
ou a opção de identificar um local) e coloca nele os locais 
onde a informação foi encontrada, ligando o mapa aos 
recursos utilizados durante a aula. Os alunos decidem qual 
será a função de cada um e a seguir distribuem o trabalho 
de investigação (10’). 

Quando terminam, os alunos iniciam a investigação (85'). 

110’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Nome da 
atividade 

Procedimento Duração 

Tarefa de 
grupo 

 

Uma vez concluída a investigação sobre o tema atribuído, a 
preparação do diário de aprendizagem (15’) e a discussão 
sobre o mesmo (15’), os alunos centram-se na preparação da 
apresentação e do mapa que serão partilhados com o grupo 
principal (25'). 

55’ 

Grupo 
principal 

Os diferentes grupos apresentam as suas apresentações e 
conclusões uns aos outros (15'). 

Segue-se um debate sobre os diferentes tópicos no grupo 
principal e os alunos retiram as conclusões a publicar (20'). 

As diferentes pessoas designadas para diferentes tarefas e 
responsabilidades são agrupadas para elaborar um diário de 
aprendizagem comum, uma apresentação e um localizador em 
mapas e assegurar o respeito pelas fontes e pelos direitos de 
autor (10'). 

Os alunos respondem de novo ao inquérito e comparam os 
resultados com o primeiro inquérito (10'). 

55’ 

Avaliação 

Aqui incluímos como exemplo a imagem de um guia que os professores podem utilizar para 

avaliar os seus alunos: 

Qualidade da 
informação 

Sem resposta 
(0 pontos) 

A informação tem 
pouco ou nada a 
ver com as 
perguntas 
colocadas 
(1 ponto) 

A informação 
apresenta e 
responde às 
principais 
perguntas, mas 
não apresenta 
pormenores e/ou 
exemplos  
(2 pontos) 

A informação 
responde às 
principais 
perguntas e 
apresenta 1-2 
ideias e/ou 
exemplos 
secundários 
(4 pontos) 

A 
informação 
está 
claramente 
relacionada 
com o tema 
principal e 
fornece 
várias ideias 
e/ou 
exemplos 
secundários  
(6 pontos) 

Quantidade de 
informação 

Sem resposta 
(0 pontos) 

Um ou mais 
tópicos não são 
abordados 
(1 ponto) 

Todos os tópicos 
são abordados e 
a resposta à 
maioria das 
perguntas 
consistiu numa 
frase 
(2 pontos) 

Todos os 
tópicos são 
abordados e a 
resposta à 
maioria das 
perguntas 
consistiu em 
pelo menos 2 
frases 
(4 pontos) 

Todos os 
tópicos são 
abordados e 
a resposta a 
todas as 
perguntas 
consistiu em 
pelo menos 
2 frases 
(6 pontos) 

Redação Sem resposta 
(0 pontos) 

Muitos erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de pontuação 
(1 ponto) 

Alguns erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de pontuação 
(2 pontos) 

Quase 
nenhum erro 
gramatical, 
ortográfico ou 
de pontuação 
(3 pontos) 

Sem erros 
gramaticais, 
ortográficos 
ou de 
pontuação 
(4 pontos) 

Língua Uma mistura 
(0 pontos) 

Língua materna 
(2 pontos) 

Inglês 
(4 pontos) 
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Feedback dos alunos e professores após a implementação do Cenário de 
Aprendizagem durante a fase piloto do projeto 

Feedback dos alunos 

• Este Cenário de Aprendizagem foi mais difícil para os alunos com idade inferior a 14 

anos e menos difícil para os alunos do ensino secundário, embora apresentasse ainda 

assim dificuldades.  

• É preferível induzir os alunos no raciocínio subjacente à realização de um inquérito 

nas aulas. Avançar, em seguida, para a criação de um inquérito. 

Observações do(a) professor(a) 

• Dada a variedade de tópicos de discussão e atividades no Cenário de Aprendizagem, 

mas também a possibilidade de implementar o cenário utilizando o método de 

aprendizagem baseada em projetos, os professores podem escolher entre dedicar 

horas durante dias consecutivos numa semana ou atribuir períodos específicos para 

cada atividade durante o semestre. Por exemplo, a primeira sessão poderia ser 

dedicada ao inquérito e às suas utilizações e ao teste de diferentes ferramentas. Em 

seguida, os professores podem apresentar aos seus alunos os vários tópicos (animais 

na sociedade, na cultura, no entretenimento) e improvisar, adaptando o conteúdo e 

as atividades (por exemplo, dando atenção a questões de ética e atribuindo depois 

uma atividade sobre a ética da caça e a regulamentação recente). 

• Deve ter-se em consideração que os materiais do Cenário de Aprendizagem podem 

ser violentos. Os professores são aconselhados a adaptá-los de acordo com a idade 

e os conhecimentos prévios dos seus alunos. 

• Além disso, deve ter-se em conta que os tópicos deste Cenário de Aprendizagem 

podem gerar um debate interessante, mas intenso, na aula. Atribuir um período 

específico para cada atividade, incluindo o debate, para que a implementação seja 

completa e relevante. 

• Este Cenário de Aprendizagem pode ser implementado de forma interdisciplinar no 

contexto de disciplinas como biologia, anatomia, ética, filosofia e ciências ambientais. 

• Os professores são vivamente aconselhados a preparar perguntas para todos os 

tópicos discutidos (materiais constantes do anexo 2). 

• Os professores podem ser proativos na procura e introdução de mais recursos sobre 

o tópico (por exemplo, a Declaração da UNESCO sobre os Direitos dos Animais: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Sobre o projeto 3R 

Este Cenário de Aprendizagem foi criado no âmbito do projeto 3R. O projeto 3R elabora 

atividades de aprendizagem para as escolas secundárias a fim de introduzir os princípios dos 

3R – Replacement (substituição), Reduction (redução) e Refinement (refinamento) do uso 

dos animais na ciência. Os alunos desenvolvem as suas competências de pensamento crítico 

e de literacia científica explorando tópicos como a ética na ciência, como a União Europeia 

está a proteger o bem-estar dos animais de laboratório e que ferramentas de alta tecnologia 

não animais estão disponíveis como alternativas. As atividades de aprendizagem estão 

disponíveis para professores através de um curso em linha aberto a todos (MOOC), 

organizado pela European Schoolnet Academy. 

O projeto 3R foi financiado pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia no 

âmbito de um projeto-piloto do Parlamento Europeu. Este documento foi preparado pela 

European Schoolnet (uma rede de 34 Ministérios da Educação europeus que visa promover 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about


 
 
 

7 
 

a inovação no ensino e na aprendizagem), em colaboração com a ECORYS (uma empresa 

internacional que presta serviços de investigação, consultoria e gestão) e o SYRCLE (Centro 

de Revisão Sistemática da Experimentação com Animais de Laboratório).  
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Anexo 1  

Inquérito sobre diferentes tópicos relacionados com a utilização e a utilização indevida de 
animais na sociedade. As perguntas e as opções de resposta podem ser adaptadas, 
dependendo da forma como o inquérito é organizado.  

 

Informações gerais 

*Indica aqui o teu nome e apelido 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Indica aqui a tua idade 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* A tua escola (se necessário) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*O teu nível de ensino (se necessário, pode ser substituído pelo nível da tua turma) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Outro, especificar 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………..………

………………………………….................................................................................................... 

 

Sobre os animais de companhia 

*Tens animais de companhia? 

 Sim 

  Não 

 

Que tipo de animal de companhia tens? 

  Cão 

  Gato 

  Pássaro 

  Cavalo 
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  Pequenos animais 

  Peixe 

  Outro 

 

Indica aqui qualquer outro tipo de animal de companhia 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Na tua opinião, estamos a humanizar os animais de companhia? 

   Sim 

   Não 

 

* Achas que as pessoas que têm animais de companhia estão em maior risco de 

transmitir doenças infeciosas? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

* Como podem os animais de companhia melhorar o teu comportamento? 

 Melhoram a tua responsabilidade  

 Melhoram as tuas notas 

 Melhoram a tua inteligência emocional  

 Melhoram as tuas competências sociais 

 Melhoram as tuas competências desportivas  

 Não melhoram nada  

 Não sei 

 

*Conheces algum projeto que utilize animais para ajudar pessoas com deficiência? 

 Sim 

 Não 

 Não tenho a certeza 
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Se a tua resposta anterior tiver sido “sim”, descreve-a aqui 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Os animais e o entretenimento 

*Concordas com a utilização de animais para fins de entretenimento? 

 Sim 

 Não 

 Não tenho a certeza 

 

*Na tua opinião, os animais utilizados para fins de entretenimento sofrem? 

 Sim 

 Não 

 Não tenho a certeza 

 

*A utilização atual de jardins zoológicos é uma boa forma de proteger ou investigar 

animais? 

 Sim 

 Não 

 Outro 

 

Escreve aqui qualquer outra resposta 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*A caça é um desporto? 

 Sim 

 Não 
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* A atividade da caça é necessária? 

 Sim 

 Não 

 

Se a tua resposta anterior tiver sido “sim”, explica porquê 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Achas que os animais nos circos sofrem? 

 Sim, sempre 

 Sim, mas só os animais selvagens, como leões ou elefantes 

 Não, mas por vezes vivem em más condições 

 Não 

 

*Achas que os jardins zoológicos ou os aquários são necessários ou talvez as 

tecnologias virtuais possam substituí-los? 

 Sim, as tecnologias virtuais não são a mesma coisa 

 Sim, mas apenas para proteger espécies selvagens em alto risco ou para salvar 

animais da caça ilegal 

 Não, com a tecnologia atual, não são necessários 

 

*Conheces alguma tradição de utilização de animais em festas populares ou 

celebrações locais? 

 Sim 

 Não 

 

Se a tua resposta anterior tiver sido “sim”, descreve-a aqui. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Pensas que algumas espécies animais sobrevivem porque são utilizadas em 

atividades humanas? 

 Sim 

 Não 

 

Os animais e o meio ambiente 

*Os animais podem alterar o nosso ambiente? 

 Sim 

 Não 

 

*É possível que a utilização excessiva de animais de criação contribua para as 

alterações climáticas? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

*Indica aqui porquê 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Conheces alguma fonte atual de energia de origem animal? 

 Sim 

 Não 

 

Os animais e a religião 

*Conheces alguma tradição religiosa que inclua animais? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 
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Se a tua resposta anterior tiver sido “sim”, descreve-a aqui. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Animais para fins alimentares 

*É necessário consumir animais para fins alimentares? 

 Sim 

 Não 

 

*Os seres humanos abusam da utilização dos animais para fins alimentares? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

*Os seres humanos criam mais animais do que o necessário? 

 Sim 

 Não 

 Não tenho a certeza 

 

Obrigado pela tua colaboração! 

 

A tradução foi realizada pelo Scientix, financiado pelo programa de investigação e inovação 

H2020 da União Europeia - projeto Scientix 4 (Acordo de subvenção n.º 101000063), 

coordenado pela European Schoolnet (EUN). O conteúdo deste documento é da exclusiva 

responsabilidade do organizador e não representa a opinião da Comissão Europeia (CE), que 

não é responsável por qualquer utilização que possa ser feita da informação nele contida. 

 


