
 
 

Semana 32  

Sexta-Feira 

Respeito aos animais 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais 

Artigo 8º 

1. A experimentação animal que implique sofrimento físico ou 

psicológico é in- compatível com os direitos do animal, quer se 

trate de uma experiência me- dica, científica, comercial ou 

qualquer que seja a forma de experimentação. 

2. As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e 

desenvolvidas. 

Artigo 9º 

Quando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser 

alimentado, alojado, transportado e morto sem que disso resulte para 

ele nem ansiedade nem dor. 

Artigo 10º 

1. Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do homem. 

2. As exibições de animais e espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal. 

 

Terminamos com uma bela frase para ser refletida por todos: 

“Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja 

animal ou 

vegetal ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante”. 

Albert Schweitzer 
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Atividade: “Animais em casa fazem bem para o coração de 

todos. Além do amor, os cães, gatos e outros pets ajudam de outra 

forma o coração dos donos. Consequentemente, servem de 

prevenção contra ataques do coração e outras doenças 

cardiovasculares”. Hoje você vai tirar uma foto bem linda do seu 

bichinho de estimação e enviar pra professora, dizendo o nome dele 

e porque vocês o escolheram para viver com vocês. Caso não 

tenham animal de estimação vale enviar um áudio da criança 

dizendo qual seu animal preferido e por que ou a criança pode 

desenhar um animalzinho que ele goste. 

 

Recurso: Câmera do celular, animal de estimação, papel, 

lápis de cor... 

 

Referências:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAmoreRespeitoaosAnimaisOfic

ial%2F&psig=AOvVaw0DvlwxfM_PwxfXPk84NTZJ&ust=1632432867571000&source=images&cd=vfe&ved=0CAs

QjRxqFwoTCIis2NzEk_MCFQAAAAAdAAAAABAj 
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