
PROTECTOR DOS ANIMAIS

aquele que protege as plantas

Ambiente e Comunidade

LOBITOS

BASE

1. Demostra que gostas e proteges os animais.

2. Demonstra que sabes os cuidados a ter com 

um animal doméstico.

3. Distingue animais domésticos de selvagens.

AVANÇADOS

4. Cuida do teu animal de estimação.

5. Reconhece os animais de uma exploração 

pecuária/agrícola.

6. Demonstra que conheces a proveniência 

de pelo menos dez produtos alimentares de 

origem animal.

EXPLORADORES E MOÇOS

BASE

1. Cuida do teu animal de estimação.

2. Reconhece os animais de uma exploração 

pecuária/agrícola.

3. Demonstra que conheces a proveniência 

de pelo menos dez produtos alimentares de 

origem animal.

AVANÇADOS

4. Sensibiliza a tua comunidade local, 

Agrupamento e/ou Unidade para a 

existência de associações de apoio a 

animais abandonados perto da Sede de 

Agrupamento que precisem de ajuda.

5. Promove uma ação de sensibilização sobre 

bem-estar animal na Unidade.

6. Ordenha uma vaca/cabra/ovelha ou recolhe 

os ovos de uma capoeira.

PIONEIROS E MARINHEIROS

BASE

1. Sensibiliza a tua comunidade local , 

Agrupamento e/ou Unidade para a 

existência de associações de apoio a 

animais abandonados perto da Sede de 

Agrupamento que precisem de ajuda.

2. Promove uma ação de sensibilização sobre 

bem-estar animal na Unidade.

3. Ordenha uma vaca/cabra/ovelha ou recolhe 

os ovos de uma capoeira.

AVANÇADOS

4. Propõe uma atividade que tenha uma 

vertente de sensibilização para a proteção 

dos direitos dos animais e convida os 

elementos da tua Unidade que tenham 

animais de estimação a partilhar o seu 

testemunho.

5. Tem uma atitude vigilante em relação aos 

direitos dos animais. Sabe como proceder em 

caso de constatação de violação dos direitos 

dos animais.

6. Contribui com uma recolha de alimentos de 

uma associação de apoio a animais da tua 

área local e envolve a tua Unidade ou até o 

Agrupamento.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS

BASE

1. Propõe uma atividade que tenha uma 

vertente de sensibilização para a proteção dos 

direitos dos animais e convida os elementos 
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da tua Unidade que tenham animais de 

estimação a partilhar o seu testemunho.

2. Tem uma atitude vigilante em relação aos 

direitos dos animais. Sabe como proceder em 

caso de constatação de violação dos direitos 

dos animais.

3. Contribui com uma recolha de alimentos de 

uma associação de apoio a animais da tua 

área local e envolve a tua Unidade ou até o 

Agrupamento. 

AVANÇADOS

4. Faz voluntariado numa associação de 

proteção dos animais durante pelo menos 

três meses.

5. Cria um vídeo criativo sozinho ou em 

conjunto com a tua Unidade que procure 

sensibilizar para os maus tratos e abandono 

dos animais e coloca-o online numa rede 

social.

6. Organiza uma visita a uma exploração 

agropecuária. 
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