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Com a intenção de despertar a consciência conservacionista e visando a promoção da saúde, o 

grupo Preservas (Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres do Hospital de Clínicas 

Veterinárias da UFRGS) atua junto a comunidade e em escolas de Porto Alegre realizando sessões de 

Educação Ambiental. O objetivo é complementar a formação dos alunos, promovendo conhecimento 

da fauna local e uma visão crítica para preservação ambiental. Foram apresentadas aos alunos, com 

auxílio de materiais didáticos, noções de preservação ambiental, saúde pública e zoonoses. O enfoque 

principal foi direcionado para a identificação da fauna nativa e sua biologia, dando ênfase a espécies 

de maior ocorrência em áreas urbanas e que, portanto, apresentam maior conflito com os humanos. O 

objetivo foi fornecer as informações necessárias para evitá-los, quando possível, como proceder ao 

identificá-los, quais são as atitudes corretas a serem tomadas e quais os órgãos responsáveis devem ser 

contatados. O material expositivo consistiu em pôsteres explicativos, animais taxidermizados, livros 

com ilustrações e jogos educativos. Complementarmente foram distribuídos folders com informações e 

contatos importantes, a fim de instruir sobre como proceder corretamente ao encontrar um animal 

silvestre, de maneira a sensibilizar a coletividade quanto a importância de sua organização e 

participação na defesa de todas as formas de vida. Foram realizadas visitas a duas escolas de ensino 

público e uma escola de ensino privado, atendendo alunos com faixa etária de 5 a 56 anos. Com o 

desenvolvimento do Projeto, houve ampliação da coleção didática e material expositivo.  

O papel da educação ambiental é fundamental para efetivar mudanças e atitudes, 

comportamentos e procedimentos para jovens, crianças e comunidades. Ao se transmitir o 

conhecimento adquirido em ações educativas em escolas, se consegue completar o ciclo e atuar de 

forma mais significativa em busca da preservação do meio ambiente e de espécies silvestres. O 

aprendizado ambiental é um componente vital, pois oferece motivos que levam os alunos a se 

reconhecerem como parte integrante do meio em que vivem e os fazem pensar nas alternativas para 

soluções dos problemas ambientais. A Educação Ambiental demonstra ser uma ferramenta essencial 

não só para a conservação e reabilitação da fauna, mas também para formação de indivíduos 

esclarecidos, responsáveis e capazes de modificar suas atitudes com relação ao meio, assumindo a 

crise ambiental como uma questão ética e emergencial.  

 

 

 

 


