
  
  

  
Bom   dia!!   Continuando   sobre   a    Proteção   animal...   

  
Vale  a  pena  ficar  atento  nos  eventos  que  acontecem  na  sua  região  e  participar.                

Ou  até  mesmo  conhecer  uma  instituição,  visitá-la  e,  quem  sabe,  ser  voluntário.              

Você   pode   ajudar   a   dar   banho   nos   animais,   a   cuidar   e   a   colaborar   nas   ações.   
  

Como   denunciar   maus-tratos   contra   animais.   
  

O   dia  mundial  dos  animais  também  alerta  para  a  crueldade  contra             

cães,  gatos  e  espécies  silvestres.  A  denúncia  de   maus-tratos  a  animais  tem           
respaldo  legislativo,  através  do  artigo  32  da  Lei  de  Crimes  Ambientais,  nº  9.605               

de  12  de  fevereiro  de  1998.  Se  você  presenciar  algum  caso  de  maus-tratos,  a                
denúncia  pode  ser  feita  por  telefone  na  Polícia  Militar  (190)  ou  presencial  em               

qualquer  delegacia  para  registrar  o  boletim  de  ocorrência.  Se  for  constatado             

maus-tratos  contra  animais  silvestres  e  espécies  exóticas ,  o  Ibama  tem  o            
atendimento   Linha   Verde   (0800   61   8080).   

  
O   que   configura   maus-tratos   contra   animais:   

● Abandonar;   
● Ferir,   mutilar   ou   envenenar;   

● Manter   preso   permanentemente   em   correntes;   

● Manter   em   locais   pequenos   e   sem   higiene;   
● Não   abrigar   do   sol,   da   chuva   e   do   frio;   

● Deixar   sem   ventilação   ou   luz   solar;   não   dar   comida   e   água   diariamente;   
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● Negar   assistência   veterinária   ao   animal   doente   ou   ferido;   
● Obrigar   a   trabalho   excessivo   ou   superior   à   sua   força;   

● Utilizar   animais   em   shows   que   possam   lhe   causar   pânico   ou   estresse;   
● Capturar   animais   silvestres;   

● Promover   violência   como   rinhas,   farra-do-boi,   entre   outros.   

  
Onde   denunciar   maus-tratos   a   animais.   

  
Numa  situação  de  maus-tratos  recorrentes,  é  importante  levantar  provas           

(fotos  e  vídeos)  para  registrar  a  denúncia.  Em  caso  de  abandono  ou              

atropelamento,  anote  a  placa  do  veículo  para  facilitar  a  identificação.  E,  fique              
tranquilo,   as  denúncias  podem  ser  anônimas  -  você  também  pode  solicitar  o             

sigilo   de   seus   dados   pessoais.  
  

De  acordo  com  o  Conselho  Federal  de  Medicina  Veterinária,  os  canais             

de   denúncias   são:   
  

● Delegacia :  registrar  boletim  de  ocorrência  em  qualquer  delegacia;  pode  ser            
feito   eletronicamente   no   site   de   cada   departamento   ou   presencialmente.   

● Ministério  Público :  a  acusação  pode  ser  feita  no  site  do  Ministério  Público             

Federal  ou   na   Ouvidoria   dos   Ministérios   Públicos   Estaduais.   
● Ibama :  0800  61  8080  ou  pelo  site  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e               

dos   Recursos   Naturais   Renováveis   
● Secretarias  de  Meio  Ambiente :  a  acusação  pode  ser  feita  nos  canais  de              

atendimento   disponibilizados   por   cada   Secretaria   Estadual   ou   Municipal.   

Alguns  Estados  possuem  canais  específicos  para  a  denúncia  de  maus-tratos            
contra  animais.  É  o  caso  de  São  Paulo  que  tem  a  Delegacia  Eletrônica  de               
Proteção  Animal  ( DEPA ) ,  onde  as  pessoas  registram  eletronicamente  as           
acusações  e  fazem  o  acompanhamento  online.  Vale  verificar  se  na  sua  região              

existe   um   canal   específico,   pois   é   o   ideal   para   a   denúncia   ser   mais   ágil.   

  
  

1-  Interpretação  do  texto  lido  em   podcast:  A  origem  do  dia  mundial  dos               
animais    e   do   texto   acima:    Proteção   aos   animais.   

http://www.mpf.mp.br/servicos/sac
http://www.mpf.mp.br/servicos/sac
http://ibama.gov.br/denuncias
http://ibama.gov.br/denuncias
http://www.ssp.sp.gov.br/depa


a)   Por   que   existe   o   Dia   Mundial   dos   Animais?   
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________   

b)   Por   que   foi   instituído   o   Dia   Mundial   dos   Animais?   

_______________________________________________________________   
c)   Quais   os   canais   que   devemos   denunciar?   ___________________________   

_______________________________________________________________   
d)   Você   já   presenciou   ou   assistiu   nas   mídias   animais   sendo   maltratados?   

Explique.   ______________________________________________________   

______________________________________________________________   
  

2-   Observe   as   figuras   abaixo,   agora   elabore   uma   frase.     
  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________   

  

  

  

                                        ____________________________________________   

                                        ____________________________________________   

                                        ____________________________________________   

  

  
  

  
  



  
  

  
Bom   dia!   
Tudo   bem   com   você?   
Iniciamos  nossa  primeira  aula  de  geografia,  e  vamos  dar  continuidade  ao             
projeto   PROGRAMA   PROTEÇÃO,   DIREITOS   E   BEM   ESTAR   ANIMAL.   
  

Vamos   falar   um   pouco   sobre   ADOÇÃO   e   DOAÇÃO.   
De  acordo  com  estimativas  da  OMS  -  Organização  Mundial  da  Saúde,  há  cerca               
de   30   milhões   de   animais   em   situação   de   abandono   no   Brasil.   
Com  tantos  animais  em  busca  de  um  lar,  considere  a  adoção  como  principal               
opção  na  hora  de  decidir  em  incorporar  um  bichinho  na  família.  Da  mesma               
forma,  caso  não  possa  continuar  com  a  posse  de  um  cachorro  ou  gato,  não                
seja   o   responsável   por   aumentar   o   número   de   animais   de   rua   em   sua   cidade.   
Vamos  a  algumas  informações  práticas  sobre  a  adoção  e  doação  de  animais              
domésticos.   
• Antes   de   adotar   um   animal   de   estimação,   tome   alguns   cuidados:   
• Verifique  se  o  animal  passou  pela  avaliação  de  um  veterinário,  se  foi              
castrado   e   se   a   sua   vacinação   está   em   dia.   
• Não  adote  por  impulso  ou  modismo.  O  animal  é  um  ser  vivo  que  passará                
muitos  anos  da  sua  vida  ao  seu  lado.  Por  isso,  a  responsabilidade  por  sua                
guarda   é   enorme.   
• Verifique  se  há  espaço  suficiente  para  o  animal  viver  com  conforto.  Cães              
e  gatos  podem  sofrer  ou  desenvolver  distúrbios  de  comportamento  se  forem             
obrigados   a   viver   em   espaços   confinados.   
• Perguntou  aos  outros  membros  da  família  se  eles  querem  conviver  com             
um   animal   na   residência?   
• Os  animais  domésticos  necessitam  de  atenção.  Você  tem  tempo           
disponível  para  levar  o  cão  para  passear  ou  há  alguém  que  possa  cuidar  dele                
na   sua   ausência?   
• O  orçamento  está  folgado?  Lembre-se  que  os  animais  geram  custos            
extras  nas  contas  da  família  com  veterinário,  ração,  banho  e  tosa,             
medicamentos,   acessórios   e   outros   itens   necessários.   
Orientações   sobre   doação   de   animais   
• Primeiramente,  a  doação  deve  ser  considerada  como  a  última  opção            
quando  não  for  possível  continuar  com  a  posse  do  animal  doméstico.             
Lembre-se  que  os  animais  que  se  apegam  às  pessoas  no  convívio  diário              
sofrem   muito   com   uma   separação.   

ESCOLA   MUNICIPAL   PROFESSORA   LAVÍNIA   DE   FIGUEIREDO   ARNONI   
Nome   do   aluno:    Semana   1   
Professor:   Rose,   Madalena   e   Ilza   Data:   

02/03/2021   
Turma:    
5ºs   anos   

Componente   Curricular:   Geografia   Entregar   devolutiva   no   Google   
Classroom   



• Mudar  para  um  espaço  menor  (de  casa  para  apartamento,  por  exemplo)             
não  é  motivo  para  se  desfazer  do  seu  cão  ou  gato.  Além  disso,  o  animal  é  parte                   
integrante  da  família  e  nenhuma  normativa  de  condomínio  pode  proibir  a             
presença   do   animal   na   nova   residência.   
• Doar  o  animal  por  problemas  de  comportamento  não  é  uma  solução.             
Atualmente,  há  especialistas  que  podem  ajudá-lo  para  que  o  cão  ou  gato  tenha               
um   comportamento   adequado   e   leve   uma   vida   social   saudável.   
• Se  a  doação  for  realmente  inevitável,  leve  o  animal  ao  veterinário  para              
que  verifique  suas  condições  de  saúde.  Aproveita  para  colocar  a  vacinação  em             
dia   e,   se   ainda   não   o   fez,   providencie   sua   castração.   
• Verifique  se  algum  membro  da  família,  vizinho  ou  amigo  de  confiança             
queira   ficar   com   o   animal.   
• Prepare  fotos  do  animal  e  elabore  cartazes  para  afixar  em  clínicas             
veterinárias,  pet  shops  e  casas  agropecuárias.  Utilize  os  classificados  de            
jornais   e   as   redes   sociais   como   meio   de   divulgação.   
• Há  uma  outra  opção:  as  feiras  de  adoção  organizadas  por  associações  e              
ONGs.   Informe-se   sobre   esses   eventos.   
• Antes  de  entregar  o  animal,  entreviste  o  candidato  à  adoção.  Se             
possível,  conheça  o  local  onde  será  a  nova  residência  do  animal.  Isso  garante               
que  cães  e  gatos  não  se  tornem  vítimas  de  crueldades  como  rinhas,  vendas,               
rituais   ou   maus   tratos.   
• Se  o  candidato  declarar  que  está  adotando  devido  à  morte  de  outro              
animal,  informe-se  sobre  o  motivo  do  óbito.  Dessa  forma,  é  possível  prevenir              
futuras  contaminações  por  doenças  como  cinomose  e  parvovirose,  altamente           
contagiosas   e   que   deixam   o   local   infectado.   

Fonte:   google   
  

        Onde   adotar   ou   doar   em   nossa   cidade   (Ribeirão   Pires)     
• Centro   De   Controle   De   Zoonoses   
             Rua.   Catarina   Rios   Giachelo,   185   •   (11)   4824-3748   
• Clube   dos   Vira   Latas   Grupo   de   Proteção   aos   Animais   de   Ribeirão   Pires.   
ONG.   
  
  

Agora   é   com   você.   
• Continue  pesquisando  mais  um  local  onde  podemos  adotar  ou  doar            
animais   domésticos   na   cidade   de   Ribeirão   Pires.   
  

• Anote   sua   pesquisa:   
_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________   
  
  
  
  

  Boa   pesquisa   e   até   a   próxima   aula.   
Beijos   
  
  
  



  
  

Observe   o   mapa   abaixo:     

  

Vamos   brincar   de   GPS:   
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1  –  Clara  e  Ceres  são  duas  irmãs  que  resolveram  adotar  um  cachorro.  Elas                
estão  na  rua  Jaboatão  e  querem  saber  o  caminho  para  chegar  na  Rua               

Catarina  Rios  Giachelo,  185,  onde  fica  o  Centro  de  Controle  de  Zoonoses  do              
município   de   Ribeirão   Pires.   Indique   o   caminho   que   deverão   fazer:   

    

2  –  Adriano  encontrou  um  cachorro  abandonado  bem  mansinho,  e  pretende             
levá-lo  até  a  Zoonose  de  Ribeirão  Pires  para  que  ele  seja  colocado  em  adoção.                

Ele   está   na   Rua   Pássaro   Preto.   Indique   o   caminho   que   ele   deverá   fazer:   

    

3  –  Em  tempo  de  pandemia,  infelizmente  aumentou  o  número  de  animais              
abandonados  nas  ruas  e  sabendo  disso,  a  família  Souza,  que  mora  em  um               
sítio,  resolveu  adotar  dois  cachorros  e  um  gato.  Para  isso  se  dirigiram  para  o                
Centro  de  Controle  de  Zoonoses,  mas  ao  chegarem  na  rua  Jacinto  Gasparini,              
próximo  ao  “Nature”,  o  GPS  parou  de  funcionar.  Indique  o  caminho  que  eles               
deverão   fazer:   

    

4  –  A  Família  Souza  conseguiu,  depois  de  passar  pela  entrevista  de  adoção,               

adotar  os  dois  cachorros  e  o  gato  que  queriam.  Passaram  então  numa  casa  de                

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ração  e  compraram:  2  casinhas  de  cachorro  à  R$  65,00  cada  uma;  uma  cama                
para  o  gato  à  R$  37,50,  6  potes  para  ração  e  água  à  R$  7,30  cada  um,  3  Kg  de                      

ração  para  cachorro  no  valor  de  R$  7,30  o  quilo  e  1  Kg  de  ração  para  gato  no                    
valor   de   R$   6,20.   

a)   Qual   foi   o   valor   da   compra?   __________________________________   

b)  O  Sr  Souza  pagou  com  uma  nota  de  R$  200,00  e  uma  nota  de  R$  50,00.                   
Qual   foi   o   troco   que   recebeu?   ______________________________________   

  

  

  

  

  

  

  Site   consultado:   

https://www.google.com/search?q=Rua.+Catarina+Rios+Giachelo%2C+185&oq 

=Rua+&aqs=chrome.1.69i57j69i59j35i39j0l3j69i60l2.4608j0j7&sourceid=chrom 
e&ie=UTF-8     

https://www.google.com/search?q=Rua.+Catarina+Rios+Giachelo%2C+185&oq=Rua+&aqs=chrome.1.69i57j69i59j35i39j0l3j69i60l2.4608j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Rua.+Catarina+Rios+Giachelo%2C+185&oq=Rua+&aqs=chrome.1.69i57j69i59j35i39j0l3j69i60l2.4608j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Rua.+Catarina+Rios+Giachelo%2C+185&oq=Rua+&aqs=chrome.1.69i57j69i59j35i39j0l3j69i60l2.4608j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

