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TEMA: PROTEÇÃO, DIREITOS E BEM ESTAR ANIMAL 

ATIVIDADE: OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

 

Olá família, nossa semana chegou ao fim. Durante ela vimos a importância de proteger e 

cuidar do bem estar de todos os animais. Para encerrar as atividades desta temática, sugerimos 

que um adulto acesse o link, para assistir ao vídeo “Os animais de estimação – Pets – aprendendo 

com o Preguinho” junto com a criança. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bW7DcFcCxU0 

Quem tem um animal de estimação que faz parte da família? 

Talvez até dois ou três? 

O amor que esses bichinhos trazem para dentro de casa é muito especial, e pensando nisso 

vamos aprender como conviver com todos eles de maneira harmoniosa trazendo alegria aos 

nossos lares. 

Qualquer animal que traga amor para sua família e possa ser domesticado, pode ser 

chamado de pet ou animal de estimação. 

E aí? Quem é seu amiguinho? Qual o nome dele?  

Após o vídeo, o responsável irá orientar a criança conversando que é possível ter em casa 

alguns animais de estimação, porém é necessário cuidar e proteger a todos, para que vivam bem 

no mesmo ambiente. 

https://youtu.be/bW7DcFcCxU0


 
LETRA DA MÚSICA - OS ANIMAIS DE 

ESTIMAÇÃO (PETS) 

 

Gato, Coelho, ou Passarinho, quem é seu 
amiguinho? 

Ou amigão, se for um cão 

Hamster, Tartaruga ou Peixinho, qual o nome 
do seu amiguinho? 

Ou amigão, se for um cão 

No quintal da casa brincam dois bichinhos: o 
gatinho e o passarinho 

Com uma peteca e um balão 

O gatinho, preguiçoso e espertalhão, quer 
mais ir pro salão 

Tirar uma soneca no colchão 

No aquário a tartaruga organiza, uma festa à 
fantasia 

Com um convidado brincalhão 

Que é o peixinho, que foi de tubarão e 
causou uma confusão 

Todos fugiram, essa não! 

Gato, Coelho, ou Passarinho, quem é seu 
amiguinho? 

Ou amigão, se for um cão 

Hamster, Tartaruga ou Peixinho, qual o nome 
do seu amiguinho? 

Ou amigão, se for um cão 

O hamster tá querendo almoçar, não 
consegue mais aguentar 

E o coelhinho também não 

Então pega o queijo e põe no prato com um 
pão, a cenoura come com a mão 

Mas sempre com educação! 

O seu Cachorro é o dono do sofá, ninguém 
pode atrapalhar 

A sua programação 

Primeiro posta uma foto bonitão, e os fãs 
curtem de montão 

Ele é o famoso Social Cão 

Gato, Coelho, ou Passarinho, quem é seu 
amiguinho? 

Ou amigão, se for um cão 

Hamster, Tartaruga ou Peixinho, qual o nome 
do seu amiguinho? 

Ou amigão, se for um cão 

 

 

 

            

  

 

 

 



 
Após acompanharem a música e realizarem a roda de conversa, mostre para a criança as imagens 

a seguir e peça que ela indique qual é a moradia de cada animalzinho: 

  

Não esqueça de registrar 

esse momento com vídeo 

ou fotos e colocar no grupo 

de WhatsApp da sala!!! 

 


