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Tendo como pressuposto que a informação e a conscientização das crianças e da população em geral sobre 

bem-estar animal (BEA) é uma necessidade, este programa tem como fundamentação o ensino, de maneira lúdica e 

recreativa, de crianças da educação infantil sobre conceitos e conhecimentos básicos de BEA, proporcionando 

reflexões que possam contribuir para inclusão das questões relacionadas à ética animal para levar os alunos e os 

professores a refletirem sobre as nossas relações com os animais, na tentativa de que essas relações se tornem cada 

vez menos dolorosas para animais e mais esclarecidas para as pessoas, valorizando a preservação e o bem-estar 

animal. Nosso objetivo é de que as crianças saibam identificar animais domésticos e silvestres e estabelecer suas 

diferenças a partir do conhecimento do habitat, da alimentação e das suas diversas características; reconhecer o 

papel de cada animal no planeta e de seu BEA; conscientizar sobre os riscos de extinção dos animais silvestres e da 

importância da liberdade destes; conscientizar sobre os temas direcionados ao bem-estar animal, maus tratos, posse 

responsável, cidadania, zoonoses, ética, meio ambiente e a interdependência entre os homens e os animais. Para 

atingir os objetivos propostos pretende-se fazer uso de vídeos, hora do conto, rodas de conversas, colagens, 

dobraduras e atividades gráficas, artísticas e motoras com as crianças bem como aplicar dois questionários, o 

primeiro para um grupo amostral de crianças onde constam perguntas sobre a interação das crianças com seus 

animais e seus cuidados e o segundo para adultos (preferentemente professores) no qual as questões versam sobre 

cuidados com o animal, interação homem/animal e sobre zoonoses. Serão utilizados materiais didático-pedagógicos 

produzidos e testados pela World Animal Protection  (Proteção Animal Mundial) tais como a Cartilha da intitulada 

“Respeito a todas as formas de vida”, o livro “Lucky: baseado em uma história real” e o DVD “Criando um amigo”. 

O trabalho será conduzido por quatro bolsistas de extensão, sendo três graduandas em Medicina Veterinária e uma 

graduanda de Zootecnia, de semestres iniciais e que participaram de formações técnico-científicas referentes à BEA, 

pois este tema o ainda não foi abordado nas disciplinas cursadas nos seus respectivos cursos. 
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