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as formas de vida
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Introdução

A Educação é o processo social que promove o desenvolvimento potencial
intelectual, espiritual e criativo do ser humano.

A educação tem a grande importância de formar os futuros cidadãos de nossoplaneta. Muito consciente dessa importância, a Proteção Animal Mundial
promove conteúdos no campo de bem-estar animal e recursos metodológicos
que estejam integrados no currículo escolar, com o objetivo de desenvolver
uma mudança permanente no compor tamento e nas atitudes das pessoas
em relação aos animais,sustentada por convicções e que se fundamentem
em valores de compaixão,empatia e respeito.

Um Projeto de Valores & o Circulo da Violência
De acordo com a pesquisa do Dr. Stephen Kellert e Dr. Alan Felthous (1985),
a crueldade com os animais é definida como ‘a imposição voluntária de dano,
ferida ou dor intencionais sobre um animal não humano’. Em suas conclusões
sobre a investigação de criminosos e não criminosos, realizada em 1985 nos
Estados Unidos, afirmam que uma criança que cresce rodeada de atitudes
agressivas contra seres vivos, tem uma probabilidade maior de violar, abusar ou
maltratar seres humanos, quando adultos, e que a agressão entre criminosos
adultos provavelmente está correlacionada com a história de abuso familiar e
crueldade infantil com os animais.

Este material é uma proposta de sistematização do programa “RESPEITO A
TODAS AS FORMAS DE VIDA” que vem sendo implantado em diversos países da
América Latina e destina-se a servir de guia para que o professor encontre
soluções lúdicas e criativas para fixar os conteúdos propostos.

Essa conclusão coincide com a de outras pesquisas como a de White &
Shapiro (1994) que indicam que, em famílias problemáticas, as crianças podem
aprender que os animais podem ser maltratados e que até a conduta agressiva
contra seres humanos é aceitável. Algumas crianças se identificam com o
agressor (que pode maltratá-las ou ao cônjuge, além dos animais). Assim se
estabelece o círculo da violência, o qual deveria ser quebrado desde a infância.

Objetivos Gerais
Espera-se que os professores participantes do programa:
Valorizem a vida e todas as suas manifestações.
Demonstrem carinho e respeito por todos os animais.
Defendam a manutenção da vida silvestre em seu habitat
Pratiquem a liderança responsável na Educação buscando aprimorar os
conceitos básicos do programa educativo “RESPEITO A TODAS AS FORMAS
DE VIDA”.

Ainda que a crueldade infantil com os animais não seja uma previsão exata
da agressão recorrente impulsiva contra as pessoas, esse é um componente
importante para ensinar às crianças a moderar sua agressividade e a entender
que não é permitido maltratar os demais seres vivos.

Bases Conceituais

Os docentes e pais de família devem obser var de que forma suas crianças
se relacionam com os animais. O conhecimento das necessidades dos animais,
do respeito que merecem como seres vivos e, particularmente, a convivência
com um cão ou gato pode ajudar a construir um vínculo de solidariedade e
reciprocidade. Dar e receber, for talecer a noção de cuidado, desenvolver a
necessidade do intercâmbio das relações, reforçar a valorização, o respeito às
semelhanças e diferenças entre os seres, legitima e for talece o direito ao
afeto incondicional, propicia a formação de atitudes e condutas relacionadas
com a responsabilidade, tudo contemplado sob o conceito de ‘respeito a todas
as formas de vida”.

O que motivou o Projeto?
A crise dos valores no mundo, que se manifesta em forma de violência
cotidiana, falta de solidariedade, delinqüência, destruição ambiental.
Como se justifica o Projeto?
Em quase todos os foros nacionais e internacionais relacionados com a
educação, se insiste na necessidade de buscar mecanismos que propiciem o
fortalecimento e a formação de valores como uma área curricular de primordial
importância. A evolução de relações mais gentis e benignas na sociedade humana
deve ser reforçada pela promoção de uma educação com uma ética positiva a
respeito das relações entre as crianças e os animais.
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Um Projeto de Valores promove o conhecimento e a compreensão necessários
para que os estudantes se conduzam de acordo com estes princípios e estimule
neles um sentido de responsabilidade para atuar com bases em suas crenças. É
o processo pelo qual se torna possível ajudar os alunos a desenvolver compaixão,
empatia, um sentido de justiça e respeito a todas as criaturas vivas.

Bem-Estar Animal

O bem-estar de todos os animais silvestres e domésticos tem que ser
considerado e respeitado. Além da conser vação das espécies silvestres, os
animais domésticos que convivem mais de perto com o ser humano têm que ser
considerados com dignidade e suas necessidades respeitadas.

A capacidade de sentir chama-se senciência. Os animais são seres sencientes.
Sua formação fisiológica é semelhante à do ser humano. Eles sentem dor e
apesar de terem uma estrutura mental muitíssimo menos complexa que a do ser
humano também raciocinam e têm uma estrutura lógica. Além disso, têm uma
estrutura psicológica: sentem alegria, afeto, prazer, tristeza e medo.

A preocupação com o tratamento dado aos animais não é uma questão
abstrata ou teórica. A forma como tratamos os animais nos afeta como humanos;
a qualidade de vida animal afeta a qualidade de vida humana.

Aspectos especialmente importantes na construção de valores
O bem-estar animal refere-se à qualidade de vida do animal. Vários cientistas
procuraram definir o termo:

 Praticar o comportamento de maneira constante, determinando uma linha
de conduta.
 Os valores se adquirem mediante as vivências da vida cotidiana da instituição
e nas relações que as crianças estabelecem.

“...nem saúde, nem ausência de estresse, nem condição física são
necessárias e/ou suficientes para se concluir que um animal esteja em
boas condições de bem-estar. Bem-estar depende do que os animais
sentem.” (Duncan, 1993)

Educação Humanitária: Educação Integral
 A Educação Integral busca promover nos educandos hábitos que lhes permitam
produzir o bem em qualquer circunstância e por vontade própria.
 Os valores adquiridos com a repetição dos atos de respeito, compaixão,
empatia, solidariedade, responsabilidade configuram profundamente a
personalidade de um indivíduo.

“Bem-estar não significa somente o controle da dor e do sofrimento, mas
também pressupõe a nutrição e a realização da natureza dos animais, o
que eu chamo de telos”. (Rollin, 1993)
“Preocupar-se com bem-estar animal é preocupar-se com os sentimentos
subjetivos dos animais, par ticularmente os sentimentos subjetivos
desagradáveis de sofrimento e dor.” (Dawkins, 1988)

Momentos Educativos: Oportunidades
“A questão não é se eles podem raciocinar, nem se eles podem se
comunicar, mas, sim, se eles podem sofrer” (Bentham, 1789)

O projeto educativo deve:
 Ser uma proposta sistematizada e adaptável às disciplinas escolares.
 Ter momentos em que se demonstra afeto, agradecimento, confiança, estímulo.
 Ter momentos em que se potencializam as atitudes familiares.

Condições Básicas para o Bem-Estar Animal






Não existe valor ou virtude até que a pessoa não repita os atos por vontade
própria, sem que ninguém lhe indique o que deve fazer. Os valores são um bem
que se manifesta nas atitudes e no comportamento das pessoas.
BONDADE + CONHECIMENTO + AÇÕES = VALOR HUMANO
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Satisfação da fome e da sede
Respeito pelos padrões naturais de compor tamento de cada espécie
Preservação da saúde e tratamento das doenças
Ausência de mal-estar físico e de dor
Ausência de agressão emocional (estresse e medo)

Um estudo histórico de certas sociedades confirma o desenvolvimento da
ética em justaposição ao desenvolvimento cultural e individual. Gradualmente,
manifestações de exploração, injustiça e opressão são reconhecidas e rejeitadas
como se pode ver em exemplos como a abolição da escravidão, a proibição do
racismo e a introdução da igualdade entre os sexos. A exploração e o sofrimento
animal são cada vez mais reconhecidos e abordados à medida que tais atitudes
éticas se desenvolvem, mas isso invariavelmente leva mais tempo, pois a
identificação humana com animais requer um grau maior de empatia e compaixão.
Entretanto, é interessante notar que muitos indivíduos que foram pioneiros de
causas de bem-estar humano, também fizeram campanhas contra crueldade
com animais (por exemplo, William Wilberforce e outros que lutaram para abolir
a escravidão; grandes reformadores da época vitoriana, como Lorde Shaftesbury,
Jeremy Bentham e John Stuart Mill; representantes negros, como Touissant
L’Overture do Haiti e também Abraham Lincoln).

Atualmente, há uma tendência nacional e internacional de se promover uma
ética de respeito a todas as formas de vida. A UNESCO, em sua agenda de
Cultura da Paz, reconhece que “A Cultura da Paz inclui o respeito à vida em
todas as formas que a Mãe Natureza sustenta, reconhecendo que a Terra também
tem seus direitos”.
O educador ajuda o educando a formar hábitos, capacidades e valores,
construindo conhecimentos. Esses conhecimentos, hábitos e atitudes vão
moldando a personalidade dos educandos. Assim, a filosofia da educação provê
aos estudantes elementos básicos para enfocar os problemas e interiorizar os
conceitos que os levarão a manifestar valores de respeito e compaixão para
relacionar-se positivamente com os que os cercam. E essa ética se inicia com a
prática de comportamentos concretos numa relação positiva com os animais.

Um pai e seu filho viajavam juntos num trem. Como era de se esperar, o
menino lhe fazia mil e uma perguntas, para aflição de seu pai que queria
ler seu jornal. De repente o pai rasga uma gravura do mapa mundi e a
recor ta em pequenos pedaços. “Tome”, diz ao filho. “Quando você acabar
de montar esse quebra-cabeças eu respondo a todas as suas perguntas”.
Não dura muito a tranquilidade do pai; logo seu filho lhe apresenta o mapa
mundi completo. “Mas como é possível que você já tenha terminado?”
Diz o filho: “É muito simples, papai, eu vi que atrás da imagem do mundo
havia a figura de um ser humano, assim eu formei o ser humano e aí
formei o mundo.” (Anistia Interna-cional. Manual de Educação de Direitos
Humanos para professores de pré-escolar e primeiro grau)

A impor tância moral e política do bem-estar animal está cada vez mais
sendo reconhecida. Não somente filósofos e personalidades religiosas
debatem e escrevem sobre vários pontos de vista do bem-estar animal,
mas também a mídia freqüentemente enfatiza questões de bem-estar. Os
governos estão começando a sentir a pressão de seus eleitores com respeito
a questões de bem-estar animal, congressos debatem o tema e foros
respeitados como o Conselho Europeu (o bastião dos direitos humanos na
Europa) preparam convenções e recomendações cobrindo o bem-estar de
animais em diferentes situações.
O importante papel do bem-estar animal no desenvolvimento ético e moral
foi eloqüentemente declarado por Gandhi:

“O valor de uma nação e seu progresso moral pode ser julgado pelo modo
com que seus animais são tratados.” (Gandhi, Estadista da Índia, Ganhador
do prêmio Nobel da Paz)

Conclusão
O ser humano possui uma série de valores mediante os quais se expressa
frente à realidade cotidiana. São esses valores que marcam as pautas de respeito
ou de indiferença ao bem-estar dos outros seres vivos.
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A figura 2, por exemplo, também pode ser usada em diferentes séries. Cabe
ao professor solicitar a tarefa de acordo com a idade e capacidade dos alunos,
variando o grau de dificuldade.

Estratégias lúdicas
Um currículo embasado em estratégias lúdicas

1. Coloque flechas entre os desenhos que representam seres que se relacionam:
Esse enfoque especial de atitudes implica na aplicação de uma pedagogia
baseada em estratégicas lúdicas. As crianças e jovens podem absorver dados
escutando e lendo mas elas desenvolvem melhor atitudes positivas em relação
aos animais através da aprendizagem ativa, como na observação, interpretação
de personagens e discussão ativa.
O currículo consiste em estratégias para cada grau, algumas das quais estão
descritas a seguir. A criatividade de cada professor lhe dará a possibilidade de
ampliar as atividades a serem utilizadas por ele, adaptando-as à sua matéria, à
idade de seus alunos e aos recursos de que dispõem em sua escola.
Por exemplo, na primeira série pode-se usar a figura 1 para se pedir às crianças
para ‘desenhar todos os animais que vivem dentro, em cima, embaixo e ao redor
de um tronco de árvore’.
Para completar a estratégia, as crianças saem da sala de aula e observam a
variedade de criaturas que vivem numa árvore ou um tronco. Estimula-se as crianças
a examinarem a madeira bem de perto, talvez para descobrir pela primeira vez o
microcosmos de um tronco. Então elas desenham e colorem os animais que
observaram, enquanto aprendem, ao mesmo tempo, o significado das preposições.

Figura 2

De uma forma muito intuitiva, a atividade
também ensina como muitos e diferentes
tipos de animais e plantas dependem uns
dos outros para sua sobrevivência, um
conceito que é desenvolvido amplamente em
séries mais adiantadas.

2. Que aconteceria com os animais se as plantas desaparecessem?

3. Que aconteceria com os animais se a água acabasse?

A seguir estão várias ilustrações que servirão de apoio ao professor para
levar os alunos à reflexão sobre o bem-estar dos animais, seu relacionamento
com os seres humanos e o meio ambiente, despertando neles a empatia e o
respeito a todas formas de vida.

Figura 1
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Conteúdo 1 - Características dos animais

Quadro 1

Objetivos:
 Reconhecer as diferenças e as semelhanças entre alguns animais (aves,
mamíferos, peixes, répteis, anfíbios);
 Expressar sentimentos e pensamentos sobre os animais;
 Diferenciar os animais quanto aos seus hábitos: vivem sozinhos, vivem em
bandos, vivem em pares, constroem casas, vivem em um só ambiente, nasce
um filhote ou uma ninhada;
 Conhecer conceitos básicos:
 Ciências: aves, mamíferos, répteis: animal/vegetal;
 Matemática: maior/menor, em cima/embaixo, grande/pequeno, muitos/
poucos.

Sugestão de atividades:
1. Descrever os animais representados em cada figura do quadro 1. Conversar
com os alunos sobre estes animais:
 O que vocês acham desses animais?
 O que será que eles sentem e pensam?
Listar os animais que vivem na comunidade, e classificá-los como grupo dos
mamíferos, das aves, dos répteis etc.
2. Comparar diferentes aspectos dos animais:
 Tamanho - grandes e pequenos (adulto e filhote)
 Grupos que fazem parte (ex: um mamífero com uma ave, pêlos, penas, dentes
e bicos).
O professor aponta dois animais e diz: “Esses dois animais se parecem
porque...” e chama uma criança para completar a frase. A criança que completa
a frase diz o mesmo a um colega, que continuará o jogo.
O professor trocará a frase por: “Esses dois animais são diferentes porque...”
e as crianças, do mesmo modo, buscam as diferenças.
Desenhar animais grandes e pequenos juntos, o maior ao lado do menor.
Comentar sobre o tamanho que devem ter as casas para animais grandes e para
os animais pequenos.
Comentar sobre os desenhos das figuras do quadro 1 enfatizando os conceitos básicos representados: longe/per to - em cima/embaixo - fora/dentro -
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Como é na nossa escola:
 Por que é impor tante manter nossa sala de aula e nossa escola limpa?
 Quem limpa a nossa sala de aula?
 Você respeita o trabalho das pessoas que ordenam e limpam sua sala e
a escola?
 O que aconteceria se não existisse esta escola para estudarmos?
Conversar sobre animais e fazer o registro daqueles que:
 Constroem suas casas.
 Carregam suas casas.
 Têm suas casas na água.

muitos/poucos - no meio/ao lado - triste/feliz - números/quantidades –
ambientes/habitats: terra, água, árvores.
3. Comentar sobre os animais que vivem em bando e os que vivem sozinhos.
Vantagens de viver em grupo: facilita encontrar comida, pescar, afastar os
predadores, cuidar dos filhotes, entre outras.
Desvantagens: atraem a atenção dos predadores que capturam os filhotes e os
mais fracos; na estiagem pode faltar comida e o grupo pode adoecer, entre outras.
4. Observar animais que vivem embaixo das folhas ou das pedras, animais que
vivem em cima das raízes ou do solo, embaixo das folhas, dentro dos troncos,
na água, na terra, nas ar vores, na terra e na água, na água e nas ar vores, nas
arvores e na terra, ...
Dividir o Grupo de mamíferos em: grupo dos macacos, grupo dos gatos, grupo
dos cães, grupo dos veados, grupo dos porcos do mato, grupo das preguiças,
grupo dos botos, grupo do peixe-boi, grupo das ariranhas e lontras, grupo do
gado, entre outros e ver as principais características em comum.
Dividir o Grupo de aves em: grupo do papagaio e arara, grupo do pato e
marreca, grupo dos passarinhos que comem frutas, dos passarinhos que comem
sementes, grupo do gavião, grupo da garça e soco, grupo do jacamim e mutum,
grupo da galinha, entre outros.
Dividir o Grupo dos répteis em: grupo da tartaruga, grupo do tracajá e iaçá,
grupo do jabuti, grupo do jacaré, grupo da cobra, grupo do lagarto e osga, entre
outros.
Dividir o Grupo dos peixes em lisos, dos peixes de escamas, dos peixes que
comem frutas, dos peixes que comem outros peixes, entre outros.
Dividir o Grupo dos insetos em: grupo da borboleta, da abelha, da caba, da
formiga, do cupim, da barata, da mosca, do carapanã, entre outros (ura e tapuru
são larvas de moscas, por isso são insetos, as lagartas são larvas das borboletas,
por isso são insetos – ciclo de vida dos insetos: ovo-larva-pupa-ninfa-adulto)
Dividir o Grupo dos vermes em: grupo da minhoca, grupo do minhocoçu, grupo
do embuá e lacraia, grupo da sanguessuga, grupo da lombriga, entre outros.
5.






6. De acordo com o
quadro 2:
 Obser var os animais que aparecem na gravura,
fazer comentários
sobre eles e registrar.
 Desenvolver itens
sobre borboleta,
aranha, pica pau,
aves.
 Registro coletivo
no quadro de giz.
 Os alunos copiam
no caderno e ilustram.

Discutir com as crianças os diferentes tipos de moradia:
Para que ser ve uma casa?
Porque é importante manter uma casa em bom estado de limpeza?
Quem limpa e ordena a sua casa?
Respeitar o trabalho da pessoa que ordena e limpa sua casa.
Como se sentiria se sua casa fosse destruída?
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Quadro 2

Trabalhando por séries

7. Passeio para observar as casas dos animais.
Registrar como foi o passeio, o que viram, quanto tempo levaram. Ao construir esta história coletivamente a mesma deverá ter princípio meio e fim.

1ª série
 Os alunos desenvolverão atividades de desenho com palavras do vocabulário
conhecido.
 Aproveitar a oportunidade e lançar ou reforças a compreensão de uma
dificuldade da língua (“lh” telhado, “r” inver tido árvore).
 Ditados.
 Listar os animais da gravura.
 Ordem alfabética.
 Desenho do corpo – Colocar no chão uma folha de papel pardo. Um aluno
deita e outro risca a silhueta. Usando diversos materiais fazer colagem usando
a figura humana. A par tir daí orientar os alunos a fazerem um texto coletivo
sobre o que se deve e o que não se deve fazer para manter o corpo com
saúde. Em seguida, pedir-lhes que procurem em livros, jornais, revistas ou
façam desenhos de figuras que correspondam ao que escreveram e aí solicitarlhes que façam um mural com o texto e as figuras.
 Quebra-cabeça do corpo – Pedir aos alunos que montem, com as sílabas
dadas, palavras que correspondam às par tes do corpo: do – cal – bo – re –
per – ca – lha – na – nhar – rax – tes – ca – go – bar – ta – ri – um – bi – ga –
de o – to. Apresentar um quadro dividido em três partes: cabeça, tronco e
membros e pedir para colarem as palavras nos lugares corretos. Após fazer
este exercício com as par tes do corpo da criança este mesmo exercício
poderá ser feito com as par tes do corpo dos animais que estão trabalhando.
 Contar quantas letras uma determinada palavra pode ter. Somar ou diminuir
as letras de uma outra palavra.
 Situações problemas que envolvam tartarugas, abelhas, aranhas, ninhos e pássaros.

8. Escrever lembretes dos cuidados que devemos ter com ninhos, casulos e
outras casas de animais.

Quadro 3

2ª série






Desenhos com pequenas frases.
Ilustração de frases.
Pequenas histórias.
Ordem alfabética.
Situações problemas que envolvam tartarugas, abelhas, aranhas, ninhos e
pássaros.
 O livro das casas – Esta atividade propicia o conhecimento do mundo e a
ampliação do vocabulário. Fazer com os alunos uma pesquisa na biblioteca
da escola ou em outras fontes, sobre os vários tipos de moradia – mansão,
sobrado, palafita, casebre, palacete etc. Incluir a habitação de animais –

9.




Com base na gravura 3, propor:
Falar sobre os animais que aparecem na gravura, fazer comentários e registrar.
Desenvolver itens sobre:
Tartaruga – carapaça e sua utilização como proteção do corpo / extinção
destes animais.
 Caracol, ostras e caramujos – casas de proteção.
10. Visitar um local onde sejam encontrados animais desta classe de estrutura.
Observar e registrar as características dos animais e o próprio passeio.
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Ajude o galo a encontrar seu alimento
sem correr perigo.

ninho, toca, caverna etc. Com o material pesquisado, pedir-lhes que façam
um livro sobre casas e elaborem uma capa bem criativa.
 Caso seja um trabalho coletivo, doá-lo à biblioteca da escola.

3ª e 4ª séries
 Situações de debate a respeito do lixo em casa, na escola e nos rios. Registrar
as situações.
 Promover campanhas de limpeza. Instituir a figura do ajudante do dia, formar
entre as crianças grupos de palestrantes e combinar com estes grupos uma
visita à casa de algumas pessoas levando sugestões e informações sobre a
melhor forma de se tratar o lixo. Instituir na sala de aula, condutas de limpeza.
 A partir da sala expandir para toda a escola, que poderá escolher a Sala Nota 10.
 Deverão ser feitos registros dos acontecimentos.
 Escrever uma peça que poderá ser intitulada “Cuide bem de mim”. No palco
deverão estar representados alunos de todos os tipos: bagunceiros, mal educados,
violentos, quietos e comportados. No centro da trama a “carteira”. Dependendo
do momento esta carteira é objeto escolar, arma ou painel de protestos.
1. Listar as atitudes, falas e ações dos personagens e levar os alunos a
refletirem sobre esta situação de destruição da escola e do material escolar.
2. Após a reflexão o professor deverá sugerir que seja escrito um termo de
compromisso para manter a escola limpa.
3. Para envolver os pais neste movimento, fazer uma reunião e informar-lhes
sobre a peça pedindo-lhes que os auxilie nesta empreitada.
4. A partir desta mobilização, alunos, pais e professores poderão iniciar uma
grande faxina na escola que deverá ser mantida como compromisso de todos,
pois daí em diante todos se tornarão mais interessados na rotina escolar.
Caso não consiga mobilizar a direção e os outros professores não perca a
oportunidade de fazer este movimento na sua sala de aula.

Observações:
1. Todas estas sugestões poderão ser utilizadas nas diferentes séries observadas
as gradações dos conteúdos.
2. O professor registrará toda a sua prática e a prática de seus alunos em
quase todas as atividades. Caso ache interessante poderá haver um caderno
só para estes registros, todo o material que ali ficar registrado se constituirá
em um pequeno livro das histórias de cada um e das histórias do grupo. Esta
prática contribui para a elevação da auto-estima movimento este que dará
maior autonomia ao grupo para as atividades de ler e escrever.
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Leia e comente com os seus companheiros

Como obter informações acerca dos animais?

Se o seu mascote é um cavalo... lembre-se:

Lendo: livros e revistas.

Alimentação:
Cavalos comem pasto, feno, gostam de ração e de algumas frutas como
manga e goiaba. Ah, gostam também de sal. E não se esqueça que bebem
grande quantidade de água.

Escutando: o rádio e as pessoas.
Vendo: televisão e os próprios animais.

Cuidados especiais:
 Os cavalos precisam de uma baia para poderem descansar e uma cama
feita de feno. Deve haver um bom bebedouro e água limpa. É preciso também
controlar os parasitas externos, como carrapatos.
 Os seus cascos devem ser mantidos limpos e aparados e as ferraduras
sempre bem colocadas.
 Cavalos devem ser escovados com cuidado, se possível todos os dias.
Eles gostam também de banho.
 Se seu cavalo se aproximar de você, não se assuste e não faça movimentos
bruscos ou ruídos fortes porque ele pode se assustar também. Os cavalos
são animais carinhosos, quando bem tratados, e bons companheiros.

Meu álbum de animais:

Conte aqui alguma coisa sobre seu cavalo!

 Inicie um álbum que servirá de livro de leitura durante o ano.
 Cole ou escreva em cada página uma notícia sobre animal.
 Escreva, embaixo de cada notícia, sua opinião sobre ela.

O que podemos fazer para que os cavalos
vivam melhor?

 Ilustre a página.

Junto com sua professora e seus colegas de turma, organize uma
exposição de álbuns.
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FIGURAS DIRETAS

Quem depende de quem?

Recorte e cole nos espaços correspondentes
quem depende de quem.
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4. Comentar sobre a captura e o transporte das tartarugas e tracajás: falar
sobre os maus tratos que sofrem as tar tarugas quando são capturadas e
transportadas nos barcos, amontoadas, sem água para beber, em locais sujos.
Pedir às crianças que desenhem uma tar taruga em seu ambiente natural.

Conteúdo 2 – Necessidades
básicas das pessoas e dos animais
Objetivos:

5. Depois do trabalho das tar tarugas, discutir em grupo sobre a ajuda que os
cães prestam às pessoas:
 Vocês conhecem ou já ouviram falar de cães que tenham salvado a vida de
pessoas?
 Como as pessoas podem salvar a vida de um cão?
 O que pode acontecer às pessoas se
encontrarem cães
que não conhecem?
 Vocês já viveram
experiências boas
com algum animal?
O que aconteceu?
Como aconteceu? O
que o animal estava
fazendo?
 Por que será que
alguns animais atacam as pessoas
quando estas se
aproximam de sua
casa, seu ninho, sua
toca. Será que é
para defender sua
casa, seu dono,
seus filhos, sua comida? Será que não
estava machucado,
com dor ou medo?
Quem já viu um
bem-te-vi atacar um
gavião?

 Identificar algumas necessidades básicas das pessoas: alimento, casa,
agasalho, educação, saúde.
 Aprender que os animais, como as pessoas, têm necessidades.
 Identificar animais que ajudam os seres humanos.
 Mostrar gratidão aos animais que ajudam as pessoas.

Quadro 4

Sugestões de atividades:
1. Antes de mostrar os desenhos, comentar sobre as atividades que as crianças
realizam durante o dia. Fazer as seguintes perguntas:
 Por que vocês fazem essas atividades durante o dia?
 Por que comem? Podem comer um dia e o no outro não? Podem ficar no sol
sem tomar água?
 Por que vocês dormem?
 Por que estudam?
 O que acontece se ficarem muito tempo na chuva?
Outras perguntas podem ser feitas. Concluir que as pessoas têm necessidades
que devem ser satisfeitas.
2. Descrever os desenhos do Quadro 4 e levantar algumas questões:
 Como é o ambiente em que se encontra a capivara?
 Vocês acham que a tartaruga está feliz vivendo neste ambiente?
Descrever a impor tância da colméia para a abelha, da flor para a colméia, e
do mel para a abelha, para outros animais e para as pessoas.
Comentar sobre a importância do leite materno para a alimentação de crianças
e filhotes.
Comentar sobre a necessidade que as pessoas e os animais têm de beber
água limpa, de ter abrigo.
3. Reunir as crianças em pequenos grupos para conversarem sobre os gatos:
 Do que os gatos gostam; quais as brincadeiras deles; se gostam de carinho;
se podem viver junto com as pessoas. (Fazer o mesmo para os cães).
 Como as pessoas podem demonstrar seu carinho pelos gatos e cães?
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 Caso demore a surgir uma solução levar as crianças a escreverem outra
carta para esta autoridade.
 Caso o intento seja conseguido, elaborar uma solenidade de agradecimento
na qual também poderemos estar presentes.

 Como reagem as pessoas se um estranho invade sua casa, mexe na sua
comida, assusta seus filhos?
Levá-los a perceber que as pessoas e os animais têm necessidade de ter
segurança, casa e comida e que se há respeito, todos vivem em harmonia.
É importante não mexer na casa da caba, desviar do caminho de uma vara de
porco do mato, não mexer nos filhotes dos animais, nem de galinha choca, não
deixar seus animais com fome.
 Pesquisa:
Pesquisar sobre leis de proteção animal e ambiental (começar vendo o que
diz a Constituição Brasileira e a Lei de Crimes Ambientais 9.605/98)

8. Iniciar uma campanha de adoção.
 Mobilizar os alunos para que eles conversem com pessoas do seu
conhecimento e consigam convencê-las a adotar um animal abandonado.
 Caso positivo escrever esta história e convidar a pessoa ou as pessoas para
virem à escola para serem homenageadas.
 Encontrar um veterinário que auxilie na tarefa de castrar esses animais.
 Caso esta parceria se estabeleça também fazer uma homenagem ao
profissional.

6. Conversar com as crianças sobre animais abandonados.
 Dividir a turma em grupos e levá-los a conversar sobre suas experiências
com animais abandonados.
 Estimular as crianças para que falem sobre os animais abandonados que
elas conhecem.
 Pedir para os alunos conversarem com seus pais, com algum amigo ou vizinho
que relate alguma história sobre um animal abandonado e que o aluno relatará
para a turma no dia seguinte.
 Pedir que desenhem alguns destes animais e uma solução para a situação de
abandono.
1. Escolher alguns desenhos e pedir que a criança autora relate a história.
2. Conversar sobre como poderemos encontrar uma solução para um problema
tão sério.
3. Conversar sobre os problemas que podem causar estes animais
abandonados.

Trabalhando por séries
1ª série
 Os alunos desenvolverão atividades de desenho com palavras do vocabulário
aprendido nesta atividade.
 Ditados compar tilhados – Pedir ao aluno que escreva uma palavra no caderno.
Em seguida, pedir que este aluno dite esta palavra para os outros colegas.
 Contar uma história onde alguém tenha encontrado uma solução para um
animal abandonado.
 Aproveitar alguns desenhos da turma e ir escrevendo as palavras novas
aproveitando para fixar as dificuldades ortográficas.
 Situações problemas que envolvam animais abandonados.
Sugestão: Na rua do Elias tinham 2 cães abandonados, na rua do Gabriel
tinham 4 e na rua da Ana mais 2. Quantos animais abandonados haviam?

7. Propor aos alunos que redijam uma carta às autoridades: à direção da escola,
aos secretários municipais, ao prefeito, ao governador, ao presidente etc.
1. Listar o problema. Caso tenha alguma sugestão fale ao grupo sobre ela.
2. Escrever coletivamente o texto que deverá estar assinado por todos os
alunos participantes deste movimento.
3. Caso o assunto sensibilize a comunidade escolar preparar então um abaixo
assinado. Ter em mente que, quanto maior seja o nº de pessoas a assinar um
documento, maior pressão o documento exercerá.
 Mobilizar o grupo e fazer uma reunião com a autoridade escolhida para que
esta assuma um compromisso perante as crianças de que resolverá o
problema.

2ª série






Desenhos com pequenas frases.
Ilustração de frases.
Pequenas histórias.
História em quadrinhos.
Situações problemas com animais abandonados.
Sugestão: A gata do João teve 5 gatinhos, a de Letícia teve 8. Quantos
gatinhos restaram se eles conseguiram dar 2?
 Trabalhando com conjuntos.
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Observações:

Sugestão: Na rua do Manoel tem 23 cachorros, 13 têm casa e 10 são
abandonados. De acordo com a teoria dos conjuntos classifique estes animais.
Os que per tencem ao conjunto dos animais abandonados e aqueles que
pertencem ao conjunto dos animais que têm dono. Qual é o maior e qual é o
menor conjunto?

1. Abandonar ou maltratar animais é crime. Abandono configura maus tratos
previstos na Lei 9605 de 1988, cujo ar tigo 32 diz:
“Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime. A pena é de
detenção de 3 meses a 1 ano, e também pagamento de multa. A pena é
aumentada de 1 sexto a 1 terço, se ocorrer a morte do animal.”
2. Todas estas sugestões poderão ser utilizadas observadas as gradações dos
conteúdos.
3. A homenagem ao/aos responsável/eis que adotou/aram o animal e ao
veterinário que assumiu a parceria de castração poderá ser feita com a nossa
presença por ocasião de nossa volta em setembro.

3ª e 4ª séries
 Situações de debate: Prós e Contras.
 Escrever uma história sobre um animal abandonado, com um final
surpreendente.
 Escrever uma peça teatral: Dividir os alunos em grupos e pedir a cada grupo
que escreva uma pequena história sobre um animal abandonado. Em seguida,
pedir que transformem a história em diálogos. Propor aos alunos que montem
pequenas encenações dos textos e, finalmente, pedir-lhes que dêem título à
peça e a apresentem aos colegas. Caso fique interessante apresentar a peça
teatral para outras turmas ou para a escola.
 Animais abandonados precisam ser vacinados senão podem ficar doentes.
Isto pode se transformar em um grande problema para a saúde do animal ou
das pessoas.
 Encontrar pessoas que adotem estes animais.
 Procurar um veterinário que possa castrar esses animais.
 Criar um programa de televisão que poderá ser um noticiário, com notícias
de pessoas que adotaram um animal e/ou o veterinário que castrará os
animais. Poderá ser também um programa com perguntas e respostas ou
uma novela. Dividir a turma em grupos e os grupos decidirão que atividade
será apresentada.
 Brincar de repórter e narrar com ênfase: Um concurso de cachorros – “o
mais simpático vira lata”; uma “arte” feita por um cachorro; um cachorro
salvando uma pessoa
 Propor para a classe: “O que você faria se encontrasse um animal
abandonado?” A criança deve ser orientada a procurar a ajuda de um adulto.
Mas, se esse adulto não for receptivo, procurar outro, até encontrar um que
o ajude positivamente.
 Propor e solicitar aos alunos que inventem problemas sobre cachorros (ou
outros animais), envolvendo: compra de ração, peso, gasto, consulta ao
veterinário etc.
 Pesquisar a opinião dos alunos sobre o problema do maltrato/ abandono de
animais e organizar um gráfico de barras com o resultado da pesquisa.
 Cálculo sobre quantidade de filhotes de cadelas não castradas.

Recorte as carinhas e cole-as no lugar correspondente.
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O que podemos fazer pelos animais?

Dê um nome para cada membro dessa família:

Escreva um final para cada história:
Pai:
Mãe:
Filho:
Gatinho:

Desenhe a sua família:

Observe a figura:
O que fazem as
crianças?
Escreva nos círculos
o que acha
que estão dizendo.

O que dizem os rabos?
“Essa bolinha
é minha”.

“Você gosta
de mim”.

“Você é
meu líder”.

“Estou me
defendendo”.

O que o cãozinho está sentindo?

Por que é mais fácil lutar pelos animais quando estamos organizados?
Comente com seus amiguinhos como se comunicam os gatos.
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Solicitar às crianças que obser vem o desenho e imaginem que é a conversa
de adultos com uma criança sobre a responsabilidade de ter um animal de
estimação.
 O que o animal necessita quando é filhote? Discutir os cuidados que surgem
quando o animal cresce.
 Qual a importância de ter um animal de estimação como companhia, pela
amizade, segurança.?
Comentar os cuidados que se deve ter com os animais:
 Um lugar confortável, protegido e limpo para viver.
 Alimentos e água suficientes
 Cuidar de sua saúde, dar banho, não
deixar ter pira, pulga,
carrapato, piolho.
 Brincar com eles,
sair para passear e
socializá-los.

Conteúdo 3 - Os animais
de estimação merecem respeito
Objetivos:






Conhecer a responsabilidade de possuir animais de estimação;
Fortalecer o sentimento de responsabilidade pelos animais de estimação.
Expressar a opinião sobre a posse de animais de estimação
Identificar situações perigosas em que se deve ter cautela
Desenvolver sentimentos de empatia pelos animais.

Quadro 5

Sugestões de atividades:
1. Mostrar o quadro e chamar a atenção para o desenho do macaco:
 O que pode acontecer com o macaco? É correto tê-lo como animal de
estimação?
 Será que ele pode se machucar se a coleira estiver aper tada em sua barriga?
 Pode ficar bravo se ficar preso ou com fome ou sede? Pode ficar triste, sem
fome e morrer?
 O que pode acontecer se o macaco se soltar da coleira em que estava preso?
 Poderá invadir as casas, morder as pessoas, ficar assustado, quebrar coisas,
ficar preso pela corda e se machucar? Levá-los a perceber que se ele estivesse
solto isso não aconteceria.
 Como vive um macaco na mata? Vive em bando ou só? Filhote fica junto da
mãe ou separado? Como é a brincadeira deles na mata?
 Fica o dia todo parado no galho ou numa árvore ou gosta de saltar por muitas
árvores e procurar comida, bichinhos e frutas. O que come o macaco?
 Será que ele não sente falta da sua mãe? Será que ele não sente falta dos
seus irmãos e amigos?
Pedir para os alunos imaginarem o que aconteceria se fossem pegos por um
alienígena e tivessem que viver longe de suas famílias, presos, sem que suas
necessidades fossem satisfeitas.

3. Na figura 3, perguntar o que acham que o
cãozinho (dizer nome
escolhido pela turma)
está fazendo.
 Por que ele procura
comida na lixeira?
Será que ele está
feliz?
 Já viram algum animal fazendo isso?
Qual animal? De
quem será? Era o
seu animal?
 Que riscos os animais podem correr
ao enfiarem-se nas
lixeiras?
 A comida é nova ou
velha e estragada?
Podem ficar doen-

2. Mostrar a figura do cãozinho. Pedir para darem um nome para o cãozinho.
Levantar algumas questões sobre a figura:
 O que vocês acham que as pessoas do desenho estão falando?
 Vocês têm animais de estimação? Ele já fez alguma coisa engraçada?
Pedir-lhes para desenhar o seu animal ou de algum conhecido.
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andando sozinho no mundo. Um dia depois de muito andar, ele encontrou
Pinki, uma cadelinha que teve a sor te de ter uma grande amiga.
(Os dois cães entram no teatrinho.)
Pinki: Oi, meu nome é Pinki!
Cão: Oi, eu sou... eu sou... . Sabe, na verdade eu não lembro quem eu sou.
Ele se volta para o público e pergunta:
Cão: Vocês sabem quem eu sou? (Deixe que as crianças digam algumas
coisas, mas sem demorar muito para que não se perca a fluidez do diálogo
entre os dois personagens.)
Pinki: Como, você não sabe seu próprio nome?
Cão: Nunca me deram um nome. Algumas pessoas me chamam de viralata, outras de estor vo, pirento, peste, e outras me chamam de cão.
Pinki: Como? Como pode ser? Minha amiga Marcela me chama de Pinki e
cuida muito bem de mim.
Triste ele se dirige ao público e novamente pergunta, tratando de que
a participação seja curta.
Cão: O que quer dizer “amiga” e “cuida de mim”? (Após as crianças
expressarem algumas idéias, o diálogo entre os dois cães continua.)
Pinki: Uma amiga é uma pessoa que tem um animal de estimação e toma
conta dele, cuida e o protege. Por exemplo: eu gosto de passear, então
Marcela me leva para dar umas voltas para que eu faça exercício, e eu
gosto mais ainda quando ela vai junto comigo.
Quando saímos a passeio, ela toma conta para que nada aconteça
comigo, por isso ela me leva na coleira e na guia. (Abaixando a voz, como
em segredo, diz:) E quando eu faço cocô, ela recolhe num saco plástico
para não deixar sujo, aí sempre que vamos passear está tudo limpo.
Cão: Que sorte! Outro dia um carro quase me atropela quando eu quis
atravessar a rua e se não fosse um senhor que me ajudou, eu teria sido
mor to. Além disso, quando faço cocô na rua, as pessoas ficam brabas,
me insultam, tapam o nariz e tem algumas que jogam coisas para me
assustar e me machucar. Eu me sinto muito mal, e tenho mêdo.
Pinki: mas o que eu mais gosto é que Marcela me faça carinho nas costas.
Às vezes, ela me dá banho com um sabonete especial, outras vezes coloca
me escova suavemente. Eu fico limpinha
Cão: Mas ninguém faz carinho em mim, só me jogam coisas para me
enxotar.
Triste, ele se dirige para o público e diz:
– Queridas crianças, vocês não sabem como é dura a vida nas ruas. Às
vezes não tenho o que comer e tenho que procurar no lixo, até encontro

tes? Podem se machucar no lixo? Podem ficar sujos e com mau cheiro?
 Trabalhar conceitos de responsabilidade através de perguntas como: Quem é
o responsável por (nome do cão) estar vivendo assim?
 O que vocês podem fazer para evitar que isso aconteça ao seu animal?
4. Observar a expressão dos olhos da figura 4.
 O que será que estes olhos expressam? Eles estão felizes?
Levar as crianças a criarem uma estória sobre os olhos do desenho,
perguntando o que representam.
 Será que é um animal que fugiu de casa?
 Será um animal que está sendo maltratado, ou um animal silvestre que foi
tirado da sua mãe e está com medo?
 Será um animal doméstico que se perdeu do seu dono?
 Será que está com fome, com medo?
Chamar a atenção das crianças para a alegria do animal ao voltar para casa,
encontrar seu dono, e do dono ao receber o animal de volta.
Dizer às crianças que inventem coletivamente um final feliz para a estória.
Cada criança deverá acrescentar sua idéia até terminá-la
5. Discutir com os alunos os seguintes pontos, colocando essa frase em um
lugar de destaque: Um cão pode viver de 10 a 18 anos
 Quantos anos tem o cão mais velho que conhecem? O que é necessário para
um cão viver muito tempo?
 Se o cão for bem cuidado pode ser um amigo por muitos anos, se não for bem
cuidado, morre cedo.
 Quais os cuidados com um cão “novinho” e com um “velhinho”?
Lembrar que um velhinho perde os dentes, pode ficar cego, não é mais tão
ágil, e como foi um amigo de muitos anos, de muitas brincadeiras, merece respeito
e ter uma velhice tranqüila, como as pessoas.
Um gato pode viver de 10 a 15 anos (Levantar o mesmo questionamento
feito para o cão.)

Atividade complementar:
Apresentação de teatro: Marcela e seus amigos (Olga Maria Herrera)
Narrador: Era uma vez, um cão que foi abandonado por alguém que
certamente não pensou em tudo o que sofreria o seu animal de estimação,
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Pinki: Não fique triste, minha amiga Marcela vai te ajudar a encontrar um
lar ou talvez até fiquemos juntos para sermos amigos. Nunca mais te
faltará água, comida e amor.
Saem os três juntos.

comida mas já está estragada, e nem me deixam comer em paz, pois me
espantam e até me atiram pedras. Mas o pior mesmo, é quando sinto
sede e não encontro água, nem da chuva. Para não ficar sozinho, me uni
a um grupo de cãos, outros cães sem lar como eu, mas também não é
bom. Você sabe, eu tive uns filhos lindos, teve um que nasceu de rabo
curto... mas agora também vivem nas ruas e todo mundo os maltrata.
O cão dá um suspiro de tristeza e sai do teatrinho, andando devagar de
cabeça baixa.
Marcela entra no teatrinho, se dirige ao público, conversando com as
crianças individualmente ou em coro.
Marcela: Vocês escutaram a conversa desses dois cães? O que acharam?
(As crianças respondem.)
Marcela: O que vocês acham que eu devo fazer? (As crianças respondem.)
Marcela: Querem que eu o leve para casa e tome conta dele? (As crianças
respondem.)
Marcela: Vou perguntar à minha família se eles querem que eu leve outro
cão p-ara casa. Já volto. (Marcela sai de cena.)
Narrador: Marcela está falando com seus parentes. Para levar um animal
de estimação para casa, todos devem estar de acordo, para que todos o
respeitem. Um animal de estimação é um membro da família, por isso
deve ser aceito por todas as pessoas da casa.
Crianças aí vem a Marcela. O que será que foi decidido? Vamos fazer
silêncio e ouvir o que ela vai nos contar.
Marcela: Crianças me ajudem a pensar. Que cuidados temos que ter com
ele? (As crianças respondem.)
Que bom, isso mesmo, nossa quanta coisa vocês sabem, o que mais?
(As crianças respondem.) Que nome vou dar a ele? (Marcela escolhe um
dos sugeridos.) Obrigada pelos conselhos. Vou ficar com ele, mas antes
vou levá-lo a um veterinário para que o examine, dê remédios contra vermes,
o vacine e o esterilize. Sabem o que é esterilizar? E fazer uma pequena
operação para que não tenha mais filhotes, isso o ajudará a viver melhor.
Narrador: Marcela decidiu levar o animal de estimação para casa, mas ela
sabe que não deve chegar perto de um cão desconhecido, pois ele pode
estar assustado, com fome e mordê-la, ou estar doente. Marcela deve pedir
ajuda para chegar perto de um cão que acabou de conhecer, ou se ele está
comendo, está doente, está tomando conta de uma casa ou de seus filhotes.
Marcela: Tchau crianças, vou buscar meu novo amigo para torná-lo um
cão feliz. Tchau, tchau. Pinki, vem...
O Cão e Pinki aparecem e Pinki grita:

Atividade complementar:
Música: O gatinho é nosso amigo
Não atire o pau no gato-to-to
Por que isso-so
Não se faz-faz-faz
O gatinho-nho
É nosso amigo-go
Não devemos maltratar os animais.
Miauu
Nós devemos respeitar os animais.
Miauu

Pesquisa de campo:
 Solicitar às crianças que visitem duas casas que tenham animais e observem
a forma como são tratados.
 Elaborar um pequeno questionário que deverá conter perguntas sobre o modo
como estes animais vivem.

Trabalhando por séries
1ª série
 Os alunos desenvolverão atividades de desenho com palavras do vocabulário
conhecido.
 Ditados.
 Contar oralmente histórias de alguma situação de bem estar proporcionada
a algum cachorro ou gato que conheça. Levar o animal para: fazer exercícios,
ao veterinário etc.
 Fazer três desenhos dentro de uma seqüência lógica, começo meio e fim,
como uma história em quadrinhos.
 Aproveitar alguns desenhos da turma e ir escrevendo as palavras novas para
fixar as dificuldades ortográficas.
 Situações problemas que envolvam animais de estimação.
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2ª série






Desenhos com pequenas frases.
Ilustração de frases.
Pequenas histórias.
Histórias em quadrinhos.
Pedir aos alunos que inventem problemas com animais de estimação do seu
bairro. Quantos já foram vacinados, quantos já fugiram de casa, quantos já
ficaram doentes etc.

3ª e 4ª séries

Não perturbe um cão
quando ele come ou dorme.

Mantenha o seu rosto longe da
boca do cão quando vocês brincam.

Carregue um cão corretamente.
segure-o por baixo do peito
e apoiando as patas de trás.

Quando for apresentado a um cão,
mova-se devagar, fale com ele
em voz baixa e toque-o suavemente.

Diante de uma cadela com seus
filhotes, se afaste devagar e com
cuidado. Não brinque com
um cão que você não conheça.

Quando for apresentado a um cão,
mova-se devagar, fale com ele
em voz baixa e toque-o suavemente.

 Situações de debate: Prós e Contras.
 Escrever uma história sobre o animal de estimação do seu sonho. Como ele
seria. Cada aluno lerá sua história e depois o professor encaminhará o assunto
de forma que o aluno perceba que o animal é um ser vivo e não um brinquedo
que fica quieto quando assim desejamos.
 Animais de estimação (mamíferos, vertebrados e reprodução).
 Elaborar questionários sobre o modo como estes animais vivem.
 Conversar sobre estripulias ou feitos originais que cães / gatos fizeram;
registrar e ilustrar esses relatos formando um livrinho para a turma;
dramatizá-los.

Organize um projeto para proteger os cães
de sua comunidade.
Seu projeto deve conter:
• Título.
• Introdução - para explicar algum problema que existe com os cães
em sua comunidade.
• Desenvolvimento - você explicará como vai resolver o problema,
quen terá que colaborar e quando.
• Comentário final - para que você anote suas conclusões acerca
do trabalho.
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Geometria das dobraduras

Que sentimentos lhe produzem as seguintes situações:
1 - Um cachorro que caminha abandonado pelas ruas.

Essa atividade auxilia:
Na coordenação motora, na percepção visual e na ampliação de conhecimento
sobre formas geométricas.

2 - Um pássaro preso dentro de uma gaiola.
3 - As borboletas voando entre as flores.

Você vai precisar de:
Papel dobradura ou papel sulfite.

4 - Um cavalo bebendo água fresca.

 Procedimento:
Ensinar o aluno a fazer alguma dobradura. Exemplo:

5 - Uma criança jogando pedras em um pardal.
6 - Pintinhos pintados de azul.
7 - Um cachorrinho sujo de lama.
8 - Uma criança cuidando de um gato.
9 - Um macaco dentro de uma jaula.
10 - As galinhas ciscando a terra.

Construa marcadores de livros e dê de presente a seus amigos:

A seguir, pedir-lhes que a desmanchem cuidadosamente, de modo que fique
totalmente aberta:

Pedir-lhes que observem o papel e identifiquem as figuras geométricas que
ficaram marcadas nele. Exemplo:
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Desenhe um animal que pode viver na sua casa.
Desenhe um animal que não pode viver na sua casa.

De que necessita um bebê
recém nascido?

Desenhe um lugar onde este animal pode viver melhor.

Aprenda a recitar!

De que necessita um
cachorrinho recém nascido?

Meu cachorrinho
Chegues perto, meu cachorrinho
Que te quero acariciar,
Te pegarei suavezinho
Não irei te machucar.
Fazes parte de minha vida
Cresceste junto a mim
Darei a ti tudo que pedires
Não quero mais viver sem ti.
Carmen Arce
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Complete a poesia com
um desenho!

Por que está triste?

O que você pode fazer pelos cães de sua comunidade?

Organize com um grupo de amigos uma atividade que possa realizar, pelo
menos uma vez por semana, em benefício de algum animal.
Exemplo:
• Levar a passear o cão de seu vizinho (que não costuma sair com ele).
• Fazer cartazes que mostrem às pessoas como se deve cuidar dos animais.
• Explicar aos seus vizinhos que os cães sofrem quando são deixados presos
a correntes curtas.
• Oferecer seus serviços voluntários para cuidar de animais de estimação.
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grupo que saiu, entra na sala imitando (com sons e movimentos) o animal que
se encontra em seu papel. As mães devem encontrar seus filhotes e os filhotes
devem encontrar suas mães.
Depois que tiverem se encontrado, são feitos comentários orientados por
perguntas como:
 Quais sentimentos experimentam as mães e filhotes quando se encontram?
 Quais sentimentos experimentam quando não se encontram?

Conteúdo 4 – Animais silvestres
e de estimação
Objetivos:






Estudar o habitat natural de alguns animais.
Associar os animais silvestres ao lugar onde vivem.
Expressar sentimentos de solidariedade com a liberdade dos animais silvestres
Ensinar que animais silvestres não devem ser animais de estimação
Fortalecer o senso de responsabilidade sobre os animais

Discussão: necessidade dos filhotes e suas mães estarem juntos e porque.

Quadro 6

Sugestões de atividades:
1.





Mostrar os animais do desenho:
Estimular os alunos a falarem sobre os animais representados que conhecem.
Narrar suas experiências com alguns desses animais.
Desenhar alguns desses animais e o que necessitam para viver.
Ajudá-los a perceber a diferença de animal de estimação, animal doméstico
e animal silvestre.

2. Mostrar todo o quadro:
 Comentar que as crianças no centro do Quadro estão pensando qual desses
animais podem levar para casa, como animal de estimação.
 Perguntar e discutir com os alunos os pontos positivos e os pontos negativos
de trazerem cada um dos animais representados para casa.
 Através de perguntas levar os alunos a relacionar os animais dos desenhos
com outros que não são apropriados para serem animais de estimação.
3. Atividade: Os animais e suas crias – Escrever em papéis os nomes de alguns
animais adultos e em outros os nomes de seus filhotes.
Exemplo – Adultos: galinha, cadela, pata, vaca, égua, macaco etc. Filhotes:
pintinho, cachorrinho, patinho, bezerro, potrinho, macaquinho, etc. (dependendo
do número de participantes)
Dividir a turma em dois grupos. Distribuir entre um grupo os papéis com o
nome dos filhotes e entre outro grupo os papéis com o nome das mães. Faça de
tal forma que falte alguns dos filhotes no primeiro grupo e algumas das mães no
segundo grupo. Peça que um dos grupos saia da sala. O grupo que permanece
começa a imitar (com sons e movimentos) o animal do papel que recebeu. O
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Desenhe uma casa melhor
para esses animais.

Recor te os animais e cole-os em suas casas,
nas ilustrações acima.

Inclua no desenho o que as galinhas necessitam para viver bem.
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Descreva o lugar onde vive o
passarinho do desenho:

Comente com seus colegas as seguintes ilustrações:

O que lhe aconteceria se esse lugar fosse um deserto?

Pense e comente:
Como se sentem as aves do primeiro quadro?
Compare-as com as aves do segundo quadro.
Escreva sobre um direito dos animais:
O que estava fazendo essa borboleta antes de ser presa?

Comente com seus colegas o que cada um escreveu.
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Conteúdo 5 – Animais em seu habitat natural

Quadro 7

Objetivos:






Estudar o habitat natural de alguns animais
Associar os animais silvestres ao lugar onde vivem
Ensinar características dos animais, importantes para a natureza
Observar as características dos diferentes ecossistemas
Observar as relações entre os diferentes ecossistemas

Sugestões de atividades:
1. Mostrar o quadro para que as crianças o observem e convidá-los a descrevê-lo.
2. Lembrar que cada animal tem sua maneira própria de viver. Cada grupo tem
o seu próprio jeito de: conseguir seu alimento / proteger-se e defender-se de
seus predadores / reproduzir-se.
A adaptação é o jeito que os animais usam para aproveitar melhor o ambiente
em que vivem ou para fugir dos perigos. Exemplos de estratégias de adaptação:
 A paca e a cotia roem a casca do tucumã, o que facilita a germinação e
enterram a semente da castanha facilitando o plantio.
 Alguns animais se reproduzem com centenas de ovos como a tartaruga,
então não precisam cuidar deles, mas outros têm ninhadas menores e cuidam
delas até que possam se defender sozinhos como as capivaras e porcos do
mato. Alguns animais têm um filhote só e cuidam dele por muito tempo, até
que possam se defender e conseguir sozinho seu próprio alimento, como o
boto e o peixe-boi.
 As aranhas constroem teias para conseguir seu alimento
 Peixes como o tucunaré, o pirarucu e o aruanã têm poucos filhotes e os
protegem até que consigam defender-se dos predadores.
3. Dirigir a atenção das crianças para a parte do desenho que representa a floresta.
Conversar sobre o que sabem sobre a floresta de terra-firme e a floresta de várzea.
4. Convidar as crianças a colar no quadro outros animais que vivem na floresta
e fazer as seguintes perguntas:
 O que aconteceria a esses animais se fossem levados a viver fora de seu
ambiente?
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 Por que esses animais não podem e nem devem servir como animais de
estimação?

10. Pesquisa de campo:
 Pesquisar sobre quantas pessoas as crianças conhecem que mantêm em
casa aprisionado um animal silvestre.
 Com quantas pessoas ele conversou de que esta é uma atitude indigna.
Situações de debate:
 Prós e Contras.

5. Dirigir a atenção das crianças para a parte do desenho onde está representado um lago.
 O que vocês sabem sobre os lagos perenes ou permanentes?
 O que vocês sabem sobre os animais que vivem neles?
Convidar as crianças a desenhar outros animais que vivem nos lagos.

11. Perguntar por que costumamos dizer que o que é bom para os animais para
outro poderá ser mortal.
 Aproveitar a oportunidade para falar de animais terrestres e aquáticos e que
cada um deve viver no seu habitat.
 Comentar que para os animais aquáticos o rio, ou lago é o melhor lugar para
ele, pois ali encontra tudo o que precisa para viver.
 Chamar a atenção dos alunos, de que não devemos molestar os animais que
vivem nos rios ou lagos. Que na época da estiagem onde os pequenos rios,
igarapés e lagos secam, eles deverão tomar a atitude de resgatar os tracajás
para levá-los imediatamente para a par te do rio que tenha mais água, pois
somente nestes locais os animais sobreviverão. Esta atitude deverá ser
exaltada por par te do professor que aumentará a auto-estima daqueles que
conseguirem ou que pelo menos tentarem resgatar estes animais. Os alunos
deverão ser lembrados de que se constitui em maltrato ficar brincando com
estes seres indefesos que morrerão caso não sejam socorridos.

6. Perguntar-lhes porque se diz “o que é bom para uns animais é fatal para
outros”. Relacionar as respostas. Comentar que, em seu habitat natural, o animal
encontra tudo o que necessita para viver.
7. Discutir com as crianças a importância do lago, igarapé, paraná, canal e rio.
Levá-los a ver a importância de cuidar das nascentes de água, dos cursos e das
áreas de várzea.
8. Observação orientada:
 Listar os animais da gravura.
 Separar em dois grupos: os animais que podem ser mascotes e os que não
devem ser criados na companhia do homem, pois seu habitat é na floresta.
 Necessidades dos animais: moradia, alimentação, vacinas, visitas ao veterinário.
 Explicar que a profissão de veterinário é de médico de animais e descobrir
outras profissões.

12. Atividade Externa:
Material: caderno e lápis (optativo).
Objetivo: Desenvolver a obser vação de que cada animal necessita de um tipo
de ambiente especial para viver, que pode ser partilhado com outros.
Sair em grupo, de preferência para um lugar onde possam observar animais
silvestres, a margem de um rio, horta ou um tronco de árvore em decomposição.
Observar as formigas, minhocas, lagartas, borboletas, abelhas, cupins, aves,
mamíferos, peixes e outros animais. Ao regressar, conversar sobre o que
descobriram.
Relembrar os conceitos de necessidades básicas para viver bem e o respeito
e a responsabilidade das pessoas para com os animais.
Chamar a atenção para o lixo encontrado: que tipo (lata, plástico, papel,
vidro etc.), onde foi encontrado (no rio, nas ruas etc).
Discutir o que representa esse lixo para os seres humanos e os animais.

9. Dividir a turma em grupos e levá-los a conversar sobre suas experiências
com animais silvestres que moram fora de seu habitat.
 O professor aproveitará a oportunidade para convidar, para visitar a escola e
ser entrevistado, alguém da comunidade que tenha a consciência de que o
animal silvestre deve morar no seu habitat natural (agente ambiental,
funcionário do IBAMA, veterinário etc).
 Pedir para os alunos conversarem com alguém que tenha um animal
silvestre em casa. Prepará-los para falar sobre a responsabilidade e o
cuidado que devem ter com esses animais, e que não mais deverão levar
estes animais para casa.
 Registrar:
1. Que cuidados devem ter com estes animais.
2. Se já presenciaram situações de maus-tratos com algum animal.
Este registro deverá ser feito com cada animal que for referido pelos alunos.
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 Situações problemas com animais silvestres retirados do seu habitat e
vendidos, levados para residências ou mutilados.
 Construir gráficos com os resultados sobre quantos animais silvestres
morando nas casas das pessoas foram encontrados, gráficos sobre quantas
casas visitou.
 Propor o início de histórias e pedir que os alunos continuem a contá-las.
Sugestão: Vendo o Jornal Nacional tomei conhecimento de um peixe boi que
chegou tão per to da margem que as pessoas quando viram... Entender que
estas práticas se constituem em crimes ambientais, que estas práticas são
proibidas por lei e que podem levar a prisão.
 Aproveitar para aprofundar o conceito de que as leis existem para regular as
relações e que a obediência a elas protege as pessoas.

Trabalhando por séries
1ª série
 Os alunos desenvolverão atividades de desenho com palavras do vocabulário
conhecido.
 Aproveitar a opor tunidade para lançar ou reforçar a compreensão da
dificuldade da língua (il,es,tr – s/ il/ v/ es/ tr/e).
 Contar uma história de animal silvestre levado de seu habitat.
 Fazer um desenho da história criada.
 Fazer três desenhos dentro de uma seqüência lógica, começo meio e fim,
como uma história em quadrinhos.
 Aproveitar alguns desenhos da turma e ir escrevendo as palavras novas,
aproveitando para fixar as dificuldades ortográficas.
 Situações problemas que envolvam animais silvestres que moram nas casas,
de animais silvestres abandonados, de animais silvestres que são vendidos e
levados para muito longe.

Ligue os pontos e descubra
quem sou???

2ª série






Desenhos com pequenas frases.
Ilustração de frases.
Pequenas histórias.
História em quadrinhos.
Pedir aos alunos que inventem problemas com animais silvestres com o
exemplo da 1ª série.

3ª e 4ª séries
 Situações de debate – Prós e Contras.
 Teatro do oprimido – Criar com os alunos, uma história onde animais são
arrancados de seus lares e são transportados de forma cruel para localidades
aonde a maioria chega doente ou morto. Escrever a história em conjunto,
transformar em diálogos partes da história e fazer a encenação. Quando
alguém da platéia entender que aquela situação é de maltrato, ou que não é
uma boa situação, levanta o dedo, substitui aquele personagem e muda aquela
situação tão ruim. Fazer o registro da história e das soluções encontradas.
 Entrevista – Propor aos alunos que façam entrevistas com aquelas pessoas
da comunidade que sabemos ter conhecimento da importância do animal
silvestre ser preservado em seu habitat.
 Elaborar o questionário das perguntas que serão feitas ao entrevistado. Os
alunos deverão anotar as respostas que depois serão afixadas no quadro mural.
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QUEBRA-CABEÇA

EXISTE MUITA VIDA
DENTRO DA TERRA

Pinte o desenho, cole em uma cartolina, recorte
e arme o quebra-cabeça.

Pinte o desenho

30

31

Tudo está ‘interligado’

Onde vivem?

Observe o desenho e comente com um colega:
“O que aconteceria aos animais se a água estivesse contaminada?

Coloque o número correspondente ao ambiente onde vivem:
1

(

)

2

(

)

3

( )

4

( )

Para que serve a árvore para esses animais?

Para que servem as plantas para esses animais?

Pense e comente:

Para que serve a água para as plantas?

No Brasil temos ambientes muito diferentes uns dos outros: florestas,
praias, lagoas, mar, cidades, montanhas e outros. Em cada um desses
ambientes vivem certos animais e certas plantas. Fale um pouco sobre
cada um desses ambientes.
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QUE COMEM?

Conteúdo 6 – As pessoas e os animais
têm direito a um ambiente saudável

Encontre a comida de cada animal:

Objetivos:
 Ensinar o direito das pessoas e dos animais a um ambiente saudável
 Ensinar a cuidado com o lixo

Sugestões de atividades:
1. Mostrar o quadro e pedir às crianças que o observem. Solicitar que comentem
a mensagem do desenho.
Fazer perguntas tais como:
 Vocês já observaram situações semelhantes?
 Já ficaram per to de uma queimada?
 O que pode acontecer com os animais do desenho?
 O que pode acontecer com os filhotes? Onde vão viver? Como vão se
alimentar?
Discutir os problemas causados também aos seres humanos (por exemplo,
conseqüência da exposição aos gazes e fumaça, seca, aquecimento global).
2. Analisar o que significa um ambiente saudável para os animais de estimação,
os animais silvestres e os seres humanos.
3. Comentar sobre várias formas de degradação do ambiente. Por exemplo: lixo
nos rios e lagos, uso de agrotóxicos e pesticidas, extração de seixo, pesca
inadequada (arrastão, bateção etc.)
4. Pedir às crianças para desenhar um ambiente saudável para os animais e
seres humanos.
5. Pedir que recolham o lixo de suas casas por um dia para se calcular quanto
lixo é produzido por cada casa ao final de um mês. A turma toda vai calcular a
quantidade de lixo de um mês e de um ano de todas as casas na sua rua (ou
comunidade se for pequena).
6. Pesquisa: classificar o lixo em biodegradável, reutilizável e reciclável. Discutir
os conceitos.
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7. Atividade Externa:
Material: escolher vários tipos de materiais e fazer placas de identificação:
papel, plástico, madeira, isopor, vidro, lata de alumínio, resto de comida.
Objetivo: observar o tempo de decomposição de cada material e identificar
os biodegradáveis ou orgânicos e os inorgânicos.
Enterrar cada material em uma cova separada e identificar com uma plaquinha.
A cada quinzena desenterrar para verificar como está o processo de
decomposição. Anotar num bloco e comparar.

Quadro 8

8.





Chamar a atenção para o lixo encontrado em um passeio do grupo:
Qual o tipo (lata, plástico, papel, vidro etc.)?
Onde tem mais lixo (cidade, rio, várzea, restinga, terra-firme)?
O que representa esse lixo para os animais, a floresta ou o rio?
O que pode acontecer se um peixe comer um filtro de cigarro, se uma tartaruga
comer um plástico ou um resto de rede de pesca, se um peixe pequeno ficar
preso num pedaço de malhadeira?
Discutir problemas vivenciados pelos alunos.

9. O que fazer com o lixo?
Montar uma composteira com o lixo orgânico, para que sirva de adubo para
um jardim na escola ou hora comunitária.
Se na comunidade não tem coleta de lixo, fazer um aterro sanitário
10. Oficina de Brinquedo de Sucata
Material: garrafas PET, materiais diversos inorgânicos, cola branca, fita
adesiva, tinta, revistas – usar a imaginação para transformar os materiais em
carrinhos, barcos, bonecos etc.
11. Conversar sobre o quanto a água é essencial para a vida:
1. 75% do nosso organismo é composto de água.
2. Sem água morreremos em 3 ou 4 dias.
3. ¾ do planeta está coberto por água. Sem esta água a Terra seria um deserto.
4. O maior animal do mundo que é a baleia vive no mar e o plâncton do mar
é o menor animal do mundo.
5. Somente 2,5 % desta água é potável, os 97,5% é de água salgada.
6. No mundo existem 480 milhões de pessoas que não têm água potável.
Cerca de 2 milhões têm que usar fontes de água contaminada.
7. Nós seres humanos contamos com 1% de água potável para o nosso uso.

34

 Listar e conversar sobre os acontecimentos que estão mudando a vida no
planeta e na nossa localidade:
1. Tsunamis.
2. Seca dos pequenos rios.
3. Chuvas exageradas em algumas localidades.

 Responder às perguntas seguintes:
1. Quando você escova os dentes a bica permanece aberta ou fechada?
2. Ao lavar a louça você lava os pratos deixando a bica aberta?
3. Ao tomar banho você fecha a torneira para se ensaboar?
4. Como você lava a calçada ou o quintal da sua casa?
5. Que ação você pratica para economizar água?
 Comparar as respostas com as informações abaixo.
1. Ao deixar a bica aberta quando escova os dentes uma pessoa gasta 19
litros de água.
2. Deixar a bica aber ta quando lava a louça gasta em média 100 litros
de água.
3. Um banho com duração de 5 minutos gasta em média 100 litros de água.
Em um ano gastamos 37.000 litros de água somente para tomar um banho.
4. Elaborar um gráfico destas respostas e fixar no mural.
5. Conversar com os alunos e registrar o que está sendo falado.

14. Chamar a atenção dos alunos, de que não devemos molestar os animais que
vivem nos rios ou lagos. (Lembrar que na época da estiagem quando os pequenos
rios, igarapés e lagos secam, eles deverão tomar a atitude de resgatar os tracajás
para levá-los imediatamente para a parte do rio que tenha mais água, pois
somente nestes locais os animais sobreviverão. Esta atitude deverá ser exaltada
por parte do professor o que aumentará a auto-estima daqueles que conseguirem
ou que pelo menos tentarem resgatar estes animais. Lembrar também que se
constitui em maus-tratos ficar brincando com estes seres indefesos que morrerão
caso não sejam socorridos. Fazer menção sobre o que aconteceu com os tracajás
em Nhamundá e registrar outros fatos desta mesma natureza que chegaram ao
conhecimento de todos).

12. Reflexão orientada
 Como estamos tratando a água do nosso planeta?
 Já que temos uma quantidade de água potável tão pequena como estamos
tratando a água que temos?
 Há cuidado com os esgotos que são despejados nos rios?
 Temos cuidado de não jogar lixo no rio?
 O que estamos trocando com a natureza?
 A natureza tem nos dado água limpa, muitos peixes e outros animais na água
e nas florestas. Como o Homem está respondendo a toda essa fartura?
 Separar em dois grupos: as atitudes praticadas pelas pessoas que estão
destruindo a natureza e as atitudes corretas que devem ser tomadas.
 Registrar as atitudes.
 Fazer desenhos e escrever como devemos tratar a água de nosso planeta,
lembrando sempre da riqueza hidrográfica que a Amazônia tem.

15. Chamar a atenção para a importância da bacia Amazônica para o nosso planeta.
 Pesquisar:
1. Qual a importância do Rio Amazonas e desta bacia hidrográfica?
2. Que tipo de animais vive em suas águas?
 Perguntar aos mais velhos como eram antigamente as águas dos rios que
cercam o município.
1. Fazer um quadro do Ontem e do Hoje.
2. Quantidade de peixes
3. Lixo e esgotos que são despejados nos rios
4. Registrar qual a opinião do grupo sobre todas estas constatações

Trabalhando por séries
1ª série

13. O planeta Terra tem como característica possuir uma série de condições extraordinárias que com o apoio das radiações solares, permitem que
haja a vida.
 O estudo do meio ambiente permite-nos ver as maneiras como estão
acontecendo alterações ambientais a partir das atitudes terríveis que o
Homem vem praticando com a natureza.

 Fazer desenhos sobre as pesquisas feitas e escrever algumas palavras
conhecidas dos desenhos feitos.
 Ditado relâmpago: Escrever no quadro uma palavra e apagá-la rapidamente.
Em seguida as crianças escrevem esta palavra no caderno.
 Elaborar gráficos.
 Resolver situações problemas envolvendo lixo, mortandade de peixes, nº de
objetos lançados nas águas etc.
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2ª série









Conteúdo 7 – O perigo da extinção

Desenhos com pequenas frases.
Ilustração de frases.
Pequenas histórias.
História em quadrinhos.
Adjetivos para: rio, barco, plantas, peixes, tartarugas etc
Ditado com fixação das dificuldades ortográficas.
Caso necessário utilize o ditado relâmpago.
Criar situações problemas envolvendo quantidade de lixo, objetos jogados
nos rios, morte de animais aquáticos etc.

Objetivos:





Levar as crianças a entender o que é extinção
Identificar as causas da extinção das espécies e suas consequências
Realizar uma lista de espécies ameaçadas
Reconhecer a impor tância da preservação das espécies

Sugestões de atividades:

3ª e 4ª séries

1. Formular uma definição com as crianças e escrever num papel grande – dentro
da idéia de desaparecimento total dos indivíduos de uma espécie.

 Situações de debate: Prós e Contras.
 Propor aos alunos que façam entrevistas com aquelas pessoas da comunidade
que sabemos ter conhecimento da importância da preservação ambiental.
 Elaborar o questionário das perguntas que serão feitas ao entrevistado. Os
alunos deverão anotar as respostas que depois serão afixadas no quadro mural.
 Entrevistar pessoas mais velhas que podem dar o testemunho de como era a
situação dos rios ontem e como é hoje. Preparar o questionário das entrevistas e registrar as respostas. Após o recolhimento dos relatos dos
entrevistados registrar a reflexão dos alunos.
 Pedir aos alunos que façam um texto com as letras da palavra Amazonas
(ou outro rio).

2. Discutir o que poderia ser um processo natural de extinção de animais –
diversas espécies surgiram, no entanto só ficaram aquelas que melhor se
adaptaram às condições existentes naquele determinado ambiente. As outras
tendem a desaparecer.
3. Discutir o texto a seguir e estimular os alunos a falar sobre as causas
não naturais da extinção: Não é natural quando o homem inter fere de maneira
inconseqüente no meio ambiente, provocando um desequilíbrio que poderia
levar milhões de anos para se recuperar, como vem acontecendo nos últimos
200 anos.
Obser var se nos últimos anos, próximo à comunidade, está acontecendo a
pesca das fêmeas ovadas, a pesca de arrastão, queimadas e destruição de
florestas, retirada de todos os ovos de tartarugas etc.

A gora vamos cuidar do nosso rio.
M erecemos ter um rio não poluído.
A titudes devem ser tomadas para protegermos a bacia Amazônica.
Z ...............

4. Discutir o texto: Desequilíbrio e risco de doenças. Os mosquitos que
transmitem a leischmaniose (leche) vivem na floresta e se alimentam do sangue
de animais. Quando as pessoas fazem desmatamentos ou queimadas, espantam
ou matam muitos animais. As fêmeas dos mosquitos precisam se alimentar de
sangue para botar seus ovos, ficam com fome e vão se alimentar do sangue das
pessoas, e é aí que podem transmitir doença. Isso acontece também com a
malária e a dengue.

O ...............
A ...............
S ...............
 Propor que escrevam um texto coletivo sobre o rio Amazonas. Lembre-se
sempre da coerência.
 Brincar de “Adedanha” usando nomes de rios brasileiros: Dividir a turma em
dois grupos. Uma letra do alfabeto é sorteada. Os alunos escrevem nomes
de rios que iniciem com esta letra. No início oferecer um Atlas Escolar para
que cada grupo possa consultá-lo.

5. Levar os alunos a criar o conceito de fatores que interferem no equilíbrio, por
exemplo:
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Desmatamentos: destruição do habitat
Poluição: do ar (queimadas), da água (agrotóxicos, lixo), do solo (pesticidas
e agrotóxicos).
Queimadas: destruição do habitat de animais, poluição do ar, destruição do
solo (morte de minhocas, embuás, formigas, cupins, fungos bactérias que se
alimentam dos restos dos animais e vegetais mortos e transformam tudo em
adubo, afofam a terra e favorecem o crescimento de novas plantas, para
recomeçar o ciclo da vida).
Caça: confecção de vestuário e adornos, tráfico de animais silvestres,
superstição (lendas e crendices que atribuem poder mágicos ou curativos a
partes de animais como olho de boto contra mau olhado, ouvido
de peixe-boi para dor
de ouvido etc.).

xes precisam chegar para se reproduzir. Ao sinal do professor, os “peixes” saem
correndo para chegar à piracema, e os pescadores ficam esperando para “pescar”
os peixes; cada peixe “pescado” vira um pescador. Com o tempo, o número de
peixes diminui e o de pescadores aumenta, até que acabem os peixes. Discutir
com os alunos o que aconteceu. O que fazer depois de os peixes desaparecerem?
Pode-se reiniciar a atividade com outros animais. Por exemplo: o tracajá tem
que chegar ao tabuleiro...
7. Pedir que os alunos fechem os olhos e imaginem o desaparecimento de um
animal. Depois que abram os olhos e desenhem a mata ou o rio sem ele. Quais
seriam as conseqüências?

Quadro 9

8. Discutir a corrente ecológica onde cada animal tem sua função e é importante
para o ecossistema. Alguns exemplos:
Cotia – rói a casca do tucumã e enterra as castanhas para comer depois,
mas muitas delas acabam nascendo
Insetos – são em sua maioria polinizadores e decompositores (se alimentam
de animais e vegetais mortos fazendo virar adubo). Apenas 1% é nocivo ao ser
humano.
Passarinhos – são dispersores, espalham sementes de árvores frutíferas pela
mata, como o tucano que espalha o açaí.
Peixe-boi – come muito capim, limpa a entrada de lagos e igarapés, fertiliza
a água com suas fezes que fazem nascer algas pequeninas que vão alimentar
bichinhos pequenos, que por sua vez vão alimentar as larvas de peixes, que vão
virar peixes grandes e alimentar os jacarés, ariranhas, longras, botos, garças,
seres humanos, socós e mergulhões.

6. Atividade: Piracema.
Material: Corda ou
giz para traçar uma
linha traçada no chão.
Objetivo: Mostrar
que as ações do homem podem levar ao
desequilíbrio e à extinção das espécies
Separar a turma em
dois grupos de tamanhos diferentes (1/3 e
2/3). O grupo maior
representa os peixes
(pode dar um nome) e
o grupo menor representa os pescadores.
Os grupos são colocados de frente um
para o outro. Atrás dos
pescadores tem uma
linha, representando a
piracema, onde os pei-

9. Fazer uma lista de ações que podem ajudar a proteger a vida – escrever em
letras grandes e colar na parede. Fazer uma poesia, uma encenação de teatro e
apresentar para a comunidade.
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Ajude o macaco a chegar ao lugar onde será feliz.

O que pode causar a extinção dos macacos no nosso país?
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Não desmatar é também evitar os insetos.
Pinte o desenho em que o homem evita os insetos

Quem acabou com o equilíbrio do ecossistema?

Por que se pode afirmar que neste caso as pessoas causaram
o desequilíbrio natural?
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Você sabe o que é poluição?

Desenhe uma camisa que diga às pessoas que
sejam gentis com os animais:

Tenho
sede!

Pense:
Gostaria de estar na situação da pessoa e dos animais do desenho?
O que pode fazer para que isso não aconteça?
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AMIGOS

COMPROMISSO COM OS ANIMAIS

O que é um amigo?
Leia o seguinte pensamento:

Redija o seguinte compromisso.

“A melhor maneira de ter amigos é ser uma pessoa verdadeira e
solidária”.

Eu, _______________________________________, aluno

Pergunte a cinco pessoas o que é um amigo e faça um resumo do
que elas disseram em uma só frase.

da Escola _________________________, me comprometo,
de hoje em diante, a tratar os animais da seguinte maneira:

Faça uma redação que diga o que é ser amigo da natureza,
utilizando as seguintes palavras:
Justiça
Respeito

Conservação
Extinção

Proteção
População

Amizade
Solidariedade

Escreva, nas linhas acima, como se compromete a tratar os
animais.
Guarde bem esse compromisso e, de vez em quando, faça
uma revisão dele para assegurar-se de que o está cumprindo.
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Conteúdo 8 – Fontes de informação

Conteúdo 9 – Animais utilizados
para entretenimento

Objetivos:
Objetivos:

 Desenvolver o espírito crítico.
 Escrever um jornal da turma.

 Refletir sobre espetáculos que utilizam animais
 Identificar as condições a que os animais são submetidos

1. Leitura diária: O professor deverá reservar um momento da sua aula para a
leitura do jornal. É fundamental que, mesmo sem dominar a técnica da leitura,
todos tenham acesso às informações do dia a dia.

1. Animais utilizados em Rodeios são:
 Constantemente transpor tados e usados inúmeras vezes em eventos
estressantes com muito barulho e luzes for tes
 Submetidos ao: sedém (tira de couro ou crina usada para comprimir a virilha e
os genitais; peiteira (tira de couro amarrada ao redor do tórax, provocando dor
e sensação de asfixia); sinos (pendurados na peiteira, produzem som causando
pânico); esporas (aplicadas no baixo-ventre e no pescoço produzem lesões no
couro e atingem até os olhos, quanto mais o peão esporear mais pontos ganha)
para pularem e passarem a impressão de que são “xucros” e violentos.

2. Pesquisa: O jornal poderá ser utilizado como fonte de pesquisa sobre assuntos
como animais, meio ambiente, esporte, ciências, política, moda etc.
3. Jornal mural: Os alunos deverão selecionar, semanalmente, notícias
interessantes sobre os mais variados assuntos e colocá-los em um mural. Poderá
ter seções de mensagens, avisos, aniversariantes, fofocas, piadinhas, charadas,
músicas, poesias etc.
4. Trabalhando notícias em grupos: Pesquisar em grupo notícias sobre o
assunto desejado, que pode ser: animais, espor tes, músicas e cantores,
notícias internacionais, sociais, políticas ou qualquer assunto do interesse
da turma ou do aluno.

2. Animais utilizados em Rinhas são:
 Mantidos em confinamento/isolamento e treinados e maltratados para se
tornarem muito agressivos
 Atiçados para lutar, muitas vezes até à morte, quando na natureza apenas
medem forças em poucas ocasiões

5. Montagem de uma Hemeroteca.
 A Hemeroteca é uma coleção de recortes de jornal organizados por assunto, tais
como: Ciências, fotos, frases, histórias em quadrinhos, artigos, cartas, curiosidades
etc. O material poderá ser arquivado pelos alunos em caixas, envelopes ou fichários
e ser utilizado como material de leitura e pesquisa da turma.

3. Animais utilizados em Circos são:
 Retirados de seu habitat para viver em cativeiro, acorrentados ou presos em
pequenas jaulas e constantemente transportados por longas distâncias
 Treinados de forma cruel para realizar atos contra sua natureza e abandonados
quando ficam doentes ou velhos

 Pesquisa: As rinhas de animais são proibidas no Brasil? Quais são as cidades
brasileiras que proíbem rodeios e o uso de animais em circos?
 Discussão: O que você acha que os animais na gravura estão sentindo? As
pessoas têm direito de divertir-se maltratando os animais?
 Analisar as frases: “Uma festa em que o sofrimento de animais faz par te do
espetáculo não deve continuar” e “O público se diverte porque desconhece a
dor física e psicológica que os animais sentem nos bastidores”.
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Jogo didático
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INSTRUÇÕES DO JOGO

Ficha 7

PODEM JOGAR DE 2 A 4 PESSOAS

Ficha 8

Comente 2 costumes da tartaruga
(avance 4 casas).

Comente 2 costumes do cachorro
(avance 4 casas).

Ficha 9

Ficha 10

Cada participante recebe uma peça (semente, ficha, pedrinha, moeda etc.).
- Primeiro se decide a ordem em que cada participante iniciará o jogo, lançando os dados.
- Se posicionam as peças na entrada do jogo.

Explique porque o peixe-boi e o
cachorro são mamíferos. Diga ao menos
3 características dos mamíferos
(avance 2 casas). Se responder errado
retorne 3 rodadas.

- Um de cada vez, cada participante lança os dados, que indicarão o número de casas
que serão percorridas.
Se cair em uma casa que tenha ilustração, significa que caiu em uma situação perigosa
ou má, e ficará fora do jogo durante 2 rodadas.
Se cair em uma casa que diga “ficha” deve tirar uma ficha, onde encontrará uma
pergunta. Se a resposta for correta e completa, avança as casas indicadas na ficha. Se
não, retorna imediatamente à casa anterior, a não ser que a ficha indique outro castigo.

Ficha 11

Você cuidou de um animal machucado
(avance 5 casas).

- Se ao jogar os dados o jogador tirar números iguais, perde duas rodadas.
- Se dois jogadores caírem na mesma casa o primeiro deve voltar para o início do jogo.
- Para chegar ao final o jogador deve tirar o número exato de casas que faltam, do
contrário deve voltar sua peça até alcançar o número de casas indicado pelos dados.

Ficha 13

Um filhote de peixe-boi caiu na malheira.
Sugira o que fazer para que isso não
aconteça. Se souber avance 5 casas, se não
souber volte 5 casas.

CONTEÚDO DAS FICHAS
Ficha 1

Cite 3 características do corpo do boto
que lhe permitem nadar (avance 3 casas).
Se não souber a resposta espere 3 rodadas.

Ficha 3

Você chegou a uma Instituição que trabalha
para o bem dos animais, teve sorte
(avance 2 casas). Agora responda como se
chama esta Instituição. Se a sua resposta
estiver correta avance 1 casa mais.

Ficha 5

Você chegou onde as pessoas estão pescando
com rede de arrastão. Isso é muito grave.
Saia do jogo imediatamente e espere
para recomeçar.

Ficha 2

Ficha 15

Cite duas características do corpo
de uma ave (avance 2 casas).
Se não souber a resposta espere 3 rodadas.

Há um macaco preso na gaiola. Retorne 2
casas. Quais são as desvantagens do cativeiro
em relação à vida livre? Se responder
correto continue no jogo. Se não souber, saia
do jogo e aguarde para recomeçar.

Ficha 4

Ficha 17

Explique porque o peixe-boi é importante
na natureza (avance 2 casas). Se responder
errado saia do jogo e espere o momento
para recomeçar.

Que tipos de sons emite a arara
(avance 3 casas).

Ficha 6

Ficha 19

Porque as pessoas matam o peixe-boi?
Explique como se poderia resolver este
problema (avance 3 casas).

O que você pode fazer para proteger
as ararinhas (avance 6 casas).
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Parabéns!
Você está viajando em um barco que não
joga lixo na água (avance 2 casas).

Ficha 12

Você chegou a um habitat bom para os
animais (avance 3 casas). Mas deve
explicar como é esse habitat. Se não pode
explicar retorne 5 casas.

Ficha 14

Alto! Você se encontrou com duas
espécies em perigo de extinção. Explique
como evitar ou retorne 10 casas.

Ficha 16

Imite um bicho preguiça
(avance 2 casas).

Ficha 18

Cite duas diferenças entre um jacaré
e um bicho preguiça.

Ficha 20

Que problemas enfrentam os animais
em extinção? (avance 3 casas).
Se não souber retorne 5 casas.

“Não machucar nossos humildes irmãos é nossa primeira
obrigação, mas isso não é o suficiente. Temos uma missão mais
elevada – servi-los quando eles necessitarem.”

Atuação
A Proteção Animal Mundial é uma organização não governamental, sem fins
lucrativos. Com status consultivo junto à Organização das Nações Unidas e mais
de 700 entidades de proteção animal afiliadas em 147 países, a Proteção Animal
Mundial trabalha há mais de 26 anos em prol do bem-estar animal. Sua visão é a
de um mundo onde o bem-estar animal importe e a crueldade contra animais não
mais exista, e sua missão é construir um movimento de proteção animal global.
A Proteção Animal Mundial desenvolve uma série de atividades, entre as quais
campanhas globais para conscientizar as pessoas sobre os temas de bem-estar
animal e provocar mudanças de atitude e legislativas, projetos de campo onde se
trabalha diretamente com os animais e programas educativos.

(São Francisco de Assis – 1182-1226)

“Os animais têm as mesmas sensações que o homem: alegria
e dor, felicidade e tristeza. Eles são afetados por estas atividades
da mente do mesmo modo que nós.”
(Charles Robert Darwin – Cientista – 1809-1882)

“Não há um animal na Terra, nem uma criatura que voe sobre
duas asas, mas sim pessoas como você.”
(Islam – Corão)

“Todos os seres buscam a felicidade; então, deixe sua compaixão
se estender a todos.”
(Budismo – Mahavamsa)

“Só quando estender seu círculo de compaixão a todas as
criaturas vivas, o homem encontrará paz.”

(Albert Schweitzer – Missionário e estadista, ganhador do Prêmio Nobel
da Paz de 1952 – 1875-1965)
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“Todos os argumentos utilizados para provar a
superioridade do homem não conseguem anular este fato
consistente: no sofrimento, os animais são nossos iguais.”
(Peter Singer – Escritor, filósofo, bioeticista – 1946-)

“Ame os animais ... Não perturbe sua tranqüilidade,
não os maltrate, não os prive de sua felicidade, não trabalhe
contra as intenções de Deus.”
(Fiodor Dostoievsky – Escritor russo – 1821-1881)

“O fato de que o homem sabe distinguir o bem do mal prova sua
superioridade intelectual sobre as outras criaturas,
mas o fato de que ele pode fazer o mal prova sua inferioridade
moral perante qualquer criatura que não possa.”
(Mark Twain – Escritor, jornalista – 1835-1910)

“Não há boa educação que não inclua simpatia pelos animais.”
(Thomas Erskine – Político, advogado, autor da primeira Lei de
Proteção Animal – 1750-1823)

