
 

     CROA nas Escolas 2022/23 
 

Descrição O CROA - Centro de Recolha Oficial de Animais do Porto é o 
local onde os animais perdidos ou abandonados são acolhidos de 
modo a poderem ser tratados e recuperados até voltarem aos 
seus donos ou serem adotados. Abriu em 2020 e é um espaço 
moderno e com todas as condições para a promoção do bem-
estar animal e adoção responsável.  

A atividade proposta consiste em duas sessões consecutivas na 
escola. Numa primeira sessão será realizada uma abordagem 
sobre o bem-estar animal na cidade do Porto e na segunda 
sessão o grupo poderá tomar contacto com os médicos ou 
enfermeiros veterinários do CROA bem como alguns dos animais 
acolhidos. 

Vantagens Conhecer de que modo a cidade promove o bem-estar animal 

Saber o que fazer quando se perde um animal de companhia 

Saber como adotar responsavelmente  

Destinatários 1º, 2º e 3º CEB e Secundário 

Frequência 2 sessões 

Capacidade de 
acolhimento 12 grupos  

Duração da 
sessão 

Preferencialmente 60 minutos 

Nº de 
participantes 

Cada turma não deve exceder os 30 alunos. 

Início da 
atividade 

4 de janeiro de 2023 

Transporte  N/A  

Inscrições A inscrição prévia, em ambas as sessões, é de carácter 
obrigatório e formalizada aqui. 

As inscrições abrem no dia 30 de novembro de 2022.  

https://ecoagenda.porto.pt/agenda/croa-nas-escolas-2022-23/


 

Informação 
detalhada 

Saiba mais sobre o CROA aqui 

Equipa Sónia Magalhães, Túlia Aires, Pedro Osório  

Calendarização 
das sessões 

Grupo 1 | 4 de 11 de janeiro 2023 

Grupo 2 | 18 e 25 de janeiro 2023 

Grupo 3 | 1 e 8 de fevereiro 2023 

Grupo 4 | 15 e 22 de fevereiro 2023 

Grupo 5 | 1 e 8 de março 2023 

Grupo 6 | 15 e 22 de março 2023 

Grupo 7 | 17 e 19 de abril 2023 

Grupo 8 | 26 de abril e 3 de maio 2023 

Grupo 9 | 10 e 17 de maio 2023 

Grupo 10 | 24 e 31 de maio 2023 

Grupo 11 | 7 e 14 de junho 2023 

Grupo 12 | 21 e 28 de junho 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ambiente.cm-porto.pt/bem-estar-animal/bem-estar-animal-centro-recolha-oficial-animais

