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Queridas Famílias! Queridas Crianças! 

Proteção animal 

Um problema que precisa cada vez mais atenção é o da causa animal. 

Só no Brasil, existem milhões de cães e gatos nas ruas, o que é  uma questão sanitária e também 

social. 

Com ferramentas que temos disponíveis e as tecnologias cada vez mais avançadas e acessíveis, 

porque não investir para salvar os animais? 

 

CAMPANHA: 

Não maltrate os animais!! Proteja os animais!  

 

Ainda que você não consiga adotar um animal (cão, gato… ) há inúmeras formas de fazer a 

diferença na vida deles. 

1 - Alimentar animais de rua, alivia a dor da fome. 

2 - Faça uma campanha de adoção do bairro, na internet. Veja se o animal não tem dono. 

3 - Denuncie maus tratos dos animais. 

 

Converse com a criança sobre o tema abordado. 

Em seguida, leia o poema do cachorro para ela: 

 

 “Todo cachorro precisa 

 de cuidado e carinho. 

 Não deve sair a rua 

 Não deve ser maltratado.” 

    (A.D.) 

Recitem juntos o poema. 

 



 

 

Atividade Recorte e Colagem (Cartaz) 

 

Recorte junto com a criança, figuras de animais diversos de revistas, jornais e cole em uma folha 

de sulfite ou outro material disponível. 

Se preferir, monte um cantinho com animais de brinquedo, enfeites que tenha em casa. 

 

 
 

Vocês poderão criar e recriar estas atividades. 



 
Converse com a criança sobre o animal escolhido. 

 

Desde já contamos com a colaboração e participação de todos os familiares. 

E se possível, registrem e postem as atividades desenvolvidas através de vídeos, fotos e relatos da 

criança. 

 

Carinhosamente: Professoras B2A e B2B 

 

 


