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Apresentação

Instituto Nina Rosa
Projetos por amor à vida

Organização independente, sem fins lucrativos, promove Educação em Valores mediante a produção de material educativo, capacitação de educadores e a realização
de projetos em defesa animal, consumo sem crueldade e vegetarianismo, com o propósito de contribuir para uma sociedade mais responsável e pacífica.

Objetivos:
Atingir o maior número de pessoas, para por meio da informação
e sensibilização, proporcionar opção pelas atitudes responsáveis, que começam em
casa, com os seres que nos rodeiam e vão repercutir no meio em que vivemos, influenciando, pelo exemplo, todo o Universo.
Motivos:
Os animais existem para seus próprios propósitos, e não para servir ao homem. No entanto, estão sendo explorados ao extremo.
Muitos estão abandonados, maltratadas, abusados, utilizados em espetáculos, nos
quais estão sujeitos a grande sofrimentos, ou ainda submetidos a testes dolorosos e
mutilantes. Toda essa violência é provocada pelo ser humano.
Existem também aqueles que não sofrem esse tipo de crueldade mas que, apesar de
domiciliados, vivem sozinhos, sem atenção ou cuidados básicos. Alguns vivem em grandes espaços, porém acorrentados, somente sendo soltos à noite para trabalhar como
guardas. Outros vivem confinados em cubículos, onde até sofrem atrofia de membros.
Além dos cuidados básicos, são indispensáveis contato com as pessoas, carinho e
atenção. Sabemos também que os humanos são largamente beneficiados pela convivência com animais de estimação. Sua pureza, seu exemplo de amor incondicional,
expressões de alegria e carinho são benéficas e saudáveis. Para incentivar sermos
mais amigos dos animais, o INR realizou, entre outros, o vídeo “Fulaninho, o cão que
ninguém queria”.
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Material Educativo
O vídeo “Fulaninho, o cão que ninguém queria” foi realizado para sensibilizar, informar e desenvolver o respeito às singularidades das espécies animais. O tema da
guarda responsável é abordado pela ótica do animal.
O Instituto Nina Rosa propõe aos professores que, após a exibição do vídeo para a
classe, desenvolvam um projeto interdisciplinar abordando os temas apresentados. A
profundidade da abordagem e das atividades escolhidas dependerá da faixa etária
dos alunos.
Lembramos que os temas transversais contemplados nestas sugestões atendem às
propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Além deste manual pedagógico, existe também um caderno de brincadeiras para as
crianças e outros vídeos do próprio Instituto Nina Rosa sobre Educação em Valores.
Nota: Entendemos que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela UNESCO
em 1978, não se harmoniza com a evolução alcançada no pensamento sobre os direitos dos animais.
A constante evolução das ideias sobre nossas relações com eles, leva-nos a buscar o término de sua
exploração, e não as medidas paliativas propostas neste documento, que na realidade, não atendem
aos interesses dos animais. Por esse motivo, a Declaração não mais integrará o Kit Fulaninho, que
continua com o DVD, o Manual Pedagógico e o Caderno de Brincadeiras.

Como utilizar ESTE material
Sugestão:
• Primeiramente, assista ao vídeo até o fim;
• Leia todo o material impresso;
• Esclareça suas dúvidas;
• Em seguida exiba o vídeo às crianças, pois você já estará preparado para atendê-las em seus questionamentos;
• Exiba o vídeo inteiro. Se houver necessidade, depois retome os trechos que geraram dúvidas;
• Estimule o questionamento;
• Promova exibições para os familiares dos alunos.
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Saiba mais...
Dedicação
Para começar, é melhor saber
que um cachorro pode viver mais de 15 anos.
É verdade: ele vai precisar
de você a vida toda.

O cachorro é um ser vivo que, como você, sente solidão, dor, fome, sede, frio... enfim,
tem necessidades que precisam ser supridas. O guardião ou responsável deverá cuidar dele durante sua vida toda, e principalmente quando ficar velho/ou doente, pois é
quando mais ele precisará do seu amor e solidariedade.
Os cães precisam brincar e passear para se exercitar e também se socializar. Eles
são muito dependentes, por isso se seu cão fica sozinho o dia todo, por longos períodos, isso o deixa triste. Tente amenizar essa tristeza deixando perto dele alguma
roupa sua, o rádio ligado baixinho em estação calma, ou pense em arranjar-lhe um
companheiro para que possa interagir. Se todos da casa precisam se ausentar por
mais de um dia e não puderem levá-lo, peça para alguém que goste de animais cuidar
dele durante esse período ou leve-o para um bom hotel de animais, certificando-se
antecipadamente de que ele não ficará trancafiado em uma gaiola. Há hotéis com
espaços adequados para os diversos tamanhos de animais. É prudente que você e seu
animal visitem antes o local, para constatar se ele é conveniente.
No caso de ele acompanhar a família numa viagem de carro, deve-se acomodá-lo em
caixa de transporte de tamanho apropriado ou cinto de segurança especial para cães.
Caso a viagem seja muito longa, informe-se com o veterinário sobre a possibilidade
de ministrar a ele algum calmante, para diminuir prováveis desconfortos. Procure dar
umas paradas em locais seguros para ele fazer suas necessidades, sempre com guia
bem presa para ele não escapar.
Se a viagem for de avião, cuidado! Procure uma companhia aérea que permita animais
no compartimento de passageiros. Não coloque o animal no compartimento de carga,
pois a temperatura não é controlada de forma confiável e muitos animais ficam feridos durante a viagem, são extraviados ou se perdem após escaparem das caixas em
que são colocados. Se seu amigo não pode viajar no compartimento de passageiros,
então a melhor opção é seguir por via rodoviária ou procurar um meio mais seguro de
transporte para ele, sempre acompanhado por alguém responsável em quem ele confie.
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Eles precisam tomar banho...

Limpeza

Para os cachorros que vivem em quintal, um banho por
mês poderá ser suficiente. Já para os que vivem dentro de casa, a cada 15 dias, variando de acordo com as
necessidades dos animais e de seus companheiros humanos, ou com a recomendação do veterinário. A escovação frequente entre banhos poderá ser suficiente. Não
convém banhá-los em excesso, pois a gordura da pele é uma proteção contra contaminações bacterianas. Nos banhos dados em casa, use sempre água morna e sabão
neutro, tendo cuidado de não deixá-lo atingir os olhos do animal. As orelhas devem
ser protegidas para que não entre água. Após o banho, seque bem o animal com uma
toalha macia e limpa, se possível em local ensolarado. Nos dias frios seque-o com um
secador de cabelos (se ele aceitar) ou deixe o banho para dias mais quentes. Escove-o
com escova adequada para retirar as sujeiras retidas entre os pelos, pois pelos soltos
e mortos fermentam e dão mau cheiro. Dessa maneira, o pelo ficará desembaraçado
e a pele poderá respirar.
Os gatos são animais muito limpos e só precisam de banho raramente.
Nossos amigos felinos gostam de ser delicadamente escovados. Acostume seu gatinho, desde pequeno, a esse ritual, usando sempre uma escova com cerdas bem macias.
No caso de infestação de pulgas ou carrapatos, use produtos específicos para a espécie e tamanho do animal.

Gostam da casinha sempre limpinha...
Os cães devem ter um local seco, limpo e protegido do
vento, do sol e da chuva para se abrigarem. Gostam de
ter um pano, cobertor ou caminha só para eles. Se o seu
cão fica no quintal, coloque sua casinha próxima à área
ou à porta mais utilizada da casa, pois ele precisa ter
a visão e o controle do movimento das pessoas na casa.
Além disso, os cães querem estar onde possam apreciar
a companhia da sua família humana. Recolha diariamente as fezes do animal com jornal e descarte-as no lixo. Lave o local onde ele faz necessidades com sabão e enxágue
bem, para que os resíduos químicos não prejudiquem o animal. Saiba que o local onde
ele defeca e urina deve estar a, no mínimo, dois metros da casinha e do lugar onde
ele se alimenta. Animais não gostam de ficar ou se alimentar em locais sujos, portanto
mantenha o local sempre limpinho.
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Alimentação

O prato de ração sempre lavadinho...

Os cães podem comer alimento industrializado (ração
seca) escolhida de acordo com a quantidade de nutrientes indicados à sua idade e ao seu tamanho. Para cães adultos saudáveis, é suficiente
alimentar-se duas vezes ao dia. Já os filhotes precisam de ração específica e devem
ser alimentados de três a seis vezes ao dia.
Pode-se variar sua alimentação, substituindo uma das refeições por arroz integral
cozido com legumes e verduras, desde que sem sal ou condimentos. Acrescentar um
fio de azeite por cima pode ser benéfico. Ao entardecer, o alimento deverá ser retirado para evitar a presença de roedores que possam transmitir leptospirose: estes,
ao comerem a ração, podem contaminá-la com urina.

E a água sempre bem fresquinha...
Deve-se trocar a água todos os dias e lavar o bebedouro,
esfregando-o bem com uma esponja (isto evita proliferação de insetos). Água a ser descartada poderá ser utilizada para aguar plantas, limpar o quintal ou outra reutilização. Manter o bebedouro sempre cheio e à sombra.

Saúde
Desde pequeno ele tem que ir ao médico
dos bichos, o veterinário. Lá, ele vai tomar as
vacinas, remédios e fazer exames para ver se tem
boa saúde.
O médico veterinário é o profissional que dá orientações sobre os cuidados com o
animal: banho, alimentação, doenças, comportamento. Ele deve ser procurado sempre
que necessário.

6

Filhotes: indispensável visita ao veterinário para vacinas, vermífugos, cirurgia de
castração e orientações em geral.
Animais adultos: devem ser levados, no mínimo, uma vez ao ano para receber as vacinas e para controle da saúde, ou a qualquer momento, se tiverem um ferimento, falta
de apetite ou mudança no comportamento. Os médicos veterinários homeopatas, além
de cuidarem da saúde física, tratam também, com eficiência, de problemas comportamentais. Para solucionar alguns casos específicos – ciúme, ansiedade, agressividade,
medo, quebra de rotina, tristeza – a terapia floral também tem apresentado bons
resultados.

Educação
Os cachorros precisam ser educados. Precisam
saber quem é que manda, o que eles podem e o
que não podem fazer, e onde. Mas não precisa
bater! É só falar até ele entender. Quando ele
fizer certinho, faça um carinho. Pode dar um
biscoitinho também, eles adoram.
O filhote é brincalhão por natureza, fica mordiscando
tudo o que encontra pela frente; por isso distraia-o
com objetos próprios para ele brincar e morder.
Utilize os diversos tons de sua voz para ensinar seu cão. Se ele entender sua mensagem,
corresponderá por amor. Se ele não corresponder é porque ainda não compreendeu.
Proceda com paciência e repita com calma, quantas vezes forem necessárias, sempre
mostrando a ele o que você quer.
A socialização do filhote, entre a 3ª e 10ª semana, é uma das fases mais importantes
da vida do animal e, se bem feita, previne comportamentos indesejados mais adiante.
Nessa fase, apresente ao filhote diferentes situações, outras pessoas, e outros
animais da mesma e diferentes espécies. Acostume-o também a ser tocado e escovado.
É necessário que o guardião já mostre a ele tudo o que pode e o que não pode fazer
(local das necessidades, pular nas pessoas e etc.). O filhote é brincalhão por natureza,
fica mordiscando tudo o que encontra pela frente; por isso distraia-o com objetos
próprios para ele brincar e morder.
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Cuidado
E é melhor não mexer com ele quando ele está
comendo o biscoitinho, a comida ou roendo um
osso. Os cachorros não gostam e podem dar uma
mordida. Preste atenção.
Não convém apartar brigas de animais sem estar protegido; jogar água fria pode resolver ou levantar as pernas
traseiras dos animais (uma pessoa por animal) para perder a força de ataque.
Ao se aproximar de algum animal ferido ou desconhecido
para ajudá-lo, o melhor é ir mansamente, oferecendo o
dorso de sua mão para ele cheirar. Fale em voz calma,
abaixe-se para ficar numa altura próxima à dele, tente
dar algo de comer e água (sem forçar) de modo que ele
se sinta seguro e permita a aproximação para você poder
atendê-lo no que for necessário.

No caso de mordidas
• Lave bem o ferimento com água e sabão. Procure cuidados médicos e mantenha o
animal em observação. Caso ele apresente alterações de comportamento, leve-o
imediatamente ao veterinário.
• Se o animal for desconhecido, investigue onde ele mora para que seja mantido em
observação. Procure um posto de saúde.

Esterilização/Castração/O que é
Para não ter muitos filhotinhos, a gente mandou
operar o Fulaninho. Ele ficou mais calmo.
Não faz xixi pelos cantos. Não foge mais.
Mas continua protegendo a casa do mesmo jeito.
Somente com a esterilização o número de animais abandonados e mortos diminuirá, pois a principal causa do
abandono é o descontrole populacional. Uma cadela não castrada e seus descentes
podem gerar, em seis anos, 64.000 animais, e não há lares responsáveis para
todos. Impedir a cada cio que o animal cruze, sem castrar para controlar a produção
de hormônios, representa uma constante frustração para ele. Jamais aplique injeções
de hormônios (anticoncepcional) em fêmeas para impedir a procriação, pois podem
provocar perigosa infecção no útero. Nesse caso o tratamento inclui castração urgente.
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A esterilização de cães e gatos, fêmeas e machos, é uma cirurgia que impedirá a
procriação. Ela deverá ser feita em animais saudáveis por um médico veterinário
experiente e o animal deverá estar sob efeito de anestesia geral. A esterilização do
macho é mais fácil e rápida. Para eles, existe também a opção de castração química
www.infertile.com.br.
A das fêmeas – que consiste na retirada do útero e dos ovários – requer mais cuidado, pois é necessário que a cadela ou a gata fique em observação após a cirurgia,
até a completa cicatrização. Atualmente muitos veterinários utilizam uma técnica,
menos invasiva, para a esterilização de fêmeas, na qual o corte é menor, o que torna
a cirurgia e a recuperação mais rápidas. Para saber mais, consulte seu veterinário,
faculdades de medicina veterinária ou organizações de proteção animal.

Vantagens da Esterilização
PARA OS MACHOS: Um macho esterilizado deixa de fugir para tentar ir atrás de
fêmeas no cio e tem menos necessidade de marcar território com urina e menos possibilidade de desenvolver câncer de próstata.
PARA AS FÊMEAS: Uma fêmea esterilizada deixa de atrair a legião de machos à sua
porta, não tenta fugir para cruzar e não tem mais cio. Além disso, livra-se do risco de
desenvolver piometra (infecção no útero), que atinge em média 60% das cadelas não
esterilizadas e cujo tratamento inclui a esterilização.
PARA MACHOS E FÊMEAS: A esterilização pode melhorar comportamentos de
agressividade contra outros animais, pela diminuição de hormônios.
ESTERILIZE SEU ANIMAL (FÊMEA OU MACHO) ANTES DA PUBERDADE: Não
é necessário aguardar o primeiro cio de sua cadela ou gata para esterilizá-la. Recomenda-se a esterilização antes da puberdade, a partir dos 2 meses de idade ou de 1
kg de peso. As vantagens são:
• saúde: cadelas e gatas esterilizadas antes da puberdade reduzem em mais de
90% as chances de terem câncer de mama;
• conforto e bem-estar: a recuperação pós-cirurgia é mais rápida.
ONDE ESTERILIZAR:
Converse com seu veterinário ou procure indicação de profissionais com experiência
nesse tipo de cirurgia. Procure saber se na sua cidade há programas públicos para controle reprodutivo em clínicas veterinárias, ONGs, faculdades parceiras da prefeitura
ou de centros de esterilização municipais. Na cidade de São Paulo, informe-se no Centro de Controle de Zoonoses sobre as clínicas conveniadas para esterilização gratuita.
Outra opção é contatar organizações de proteção animal locais ou protetores independentes, para solicitar indicação de profissionais que, por serem conscientes
da necessidade da esterilização como forma de diminuir o abandono, praticam preços justos.
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Liberdade
Os cachorros não gostam de ficar presos.
O Fulaninho fica nervoso e triste. Ele só gosta
de ficar na guia para passear. Aí sim, ele fica
feliz, cheira tudo, cumprimenta os amigos, faz as
necessidades e você recolhe. Por isso, sempre leve
um saquinho quando for passear com ele.

O espaço adequado para o cão depende do seu tamanho e de suas
características. Há cães que se adaptam bem dentro de casa, outros necessitam de um espaço maior. Há aqueles que não gostam
de ficar do lado de fora à noite, preferem dormir mais próximos
a seus guardiães. Cães são altamente sociáveis e precisam de camaradagem tanto quanto de correr e explorar. Manter cães acorrentados no quintal apenas contribui para que se sintam infelizes
e se tornem antissociais.
Animais acorrentados podem ter distúrbios comportamentais e
tornarem-se agressivos. Além disso, manter animal preso é considerado crueldade. Crueldade contra animais é crime (Lei nº
9.605 de 1998 – art. 32). Caso você conheça algum cão que
permaneça acorrentado, fale com o guardião dele. Ajude-o a
perceber o quanto ele pode melhorar a vida de seu cão.
É importante para o animal participar da família, que falem com ele, afaguem-no,
prestem atenção ao que ele necessita. Se ele fica em apartamento ou dentro de casa,
deve sair para passear ao menos duas vezes por dia, para fazer suas necessidades,
ver outras pessoas, outros animais e se exercitar. Sempre com coleira e guia.
Ao sair para passear com seu cão, não esqueça de levar um jornal
para recolher o cocô que ele fizer. Leve para descartar no seu
lixo ou jogue numa lixeira pública. Atenção: não jogue nas calçadas, lixeiras de vizinhos e nem no “pé” de árvores.
Se o animal fica num quintal, recolha sempre o cocô do chão,
mantendo a área bem limpinha. Dê preferência à água de reuso
para essa limpeza. Lembre-se de que ele também precisa passear, ao menos uma vez
ao dia, para se exercitar e socializar.
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Identificação
Ah, ia quase esquecendo. Seu cachorro precisa
estar sempre com a placa de identificação.
Assim, se ele se perder, quem achar poderá
ligar para você. E você não quer perder seu
melhor amigo, não é?

Mesmo com a plaquinha, o animal não deve andar sozinho na rua: deve estar sempre
com guia e acompanhado por um adulto responsável. É mais seguro e legalmente correto. Na plaquinha deve constar o telefone do guardião.
É triste ver um bichinho perdido e é igualmente triste ver guardiães procurando por
seus amigos perdidos, sofrendo pela sua ausência, oferecendo recompensas, tudo isso
por descuido.
Se o animal tiver sempre na coleira uma placa de identificação com telefone, a chance
de ele ser devolvido ao guardião, caso se perca, é muito maior. Um cão quando se sente
perdido, fica assustado e tende a andar muito, por isso ele pode se afastar muito de
sua casa. Se alguém encontrá-lo, como ajudá-lo se não houver alguma identificação?
Caso seu animal se perca, distribua faixas e cartazes com fotos dele pela redondeza,
em sites de animais perdidos e redes sociais. Avise também os vizinhos, ONGs de
defesa animal, clínicas veterinárias e pet shops da região. Se sua cidade permitir,
contrate um carro de som, anuncie em rádios e jornais comunitários. Há também detetives especializados em procurar animais.
Procure também no Centro de Controle de Zoonoses de sua cidade, pois ele poderá
ter entrado em algum estabelecimento e ter sido encaminhado para lá.
RGA – Procure o Serviço de Controle de Zoonoses e Controle Animal de seu município e verifique se há um registro geral de identificação para os animais. Em algumas
cidades, o registro é obrigatório por lei, sendo a prefeitura o órgão que fornece a
plaqueta e o cadastro do animal.
Há ainda a opção de identificar seu animal com microchip.
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Abandonar ou Maltratar animais é crime. Denuncie.
O direito de posse não pressupõe o direito de maltratar. Abandono configura maus-tratos previstos na Lei nº 9.605 de 1998,
cujo art. 32 diz:
Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir
ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos:
“Pena - detenção, de três meses a um ano,
e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem
realiza experiência dolorosa ou cruel em
animal vivo, ainda que para fins didáticos
ou científicos, quando existirem recursos
alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a
um terço, se ocorre morte do animal.”
Pelo Decreto Federal nº 24.645/1934
“Todos os animais existentes no país são
tutelados pelo Estado”. Portanto, é dever
do Poder Público amparar, defender e proteger os animais. E por essa normativa, é
considerado maus-tratos:
•

abandono;

•

manter o animal preso a corda ou corrente;

•

manter animal preso por muito tempo
sem comida;

•

deixar animal em lugar impróprio e anti-higiênico;

•

envenenamento;

•

agressão física, covarde e exagerada;

•

mutilação;

•

utilizar animal em shows, apresentações ou trabalho que possa lhe causar
pânico e sofrimento;
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•

não procurar um veterinário se o animal
estiver doente.”

Por tratarem-se de crimes, as denúncias devem ser encaminhadas aos Departamentos
Policiais (DPs). Ao presenciar maus-tratos
ou abandono, vá a uma delegacia de polícia e
faça a ocorrência. Assim você estará valorizando os direitos dos animais e contribuindo
para diminuir a irresponsabilidade e a impunidade. Na delegacia, procure o escrivão de
polícia e relate o fato ocorrido, com base no
art. 32 supramencionado. Leve o teor da Lei
por escrito, caso desconheçam.
A ocorrência deve ser registrada. Não havendo atendimento satisfatório, procure a
Ouvidoria ou Corregedoria da Polícia Civil,
tendo em mãos o nome da equipe que lhe
atendeu na delegacia. Em última instância,
procure o ministério Público, que é o órgão
de controle da Polícia Civil.
Na cidade de São Paulo, há a opção de ligar
no 156, telefone da prefeitura, e fazer a
denúncia de maus-tratos.
Não se omita:
Ao ver um animal sendo abandonado:
Tente impedir, conscientizando o guardião,
e anote a placa do carro, procedendo à denuncia conforme orientações anteriores.
Ao ver um animal sendo maltratado ou
sofrendo abusos:

Denuncie!
“O silêncio encoraja o torturador, nunca
o torturado” Elie Wiesel

Atividades propostas
• Conversar informalmente sobre a história do Fulaninho;
• Elaborar em classe listas de nomes para cachorros;
• Listar nomes de animais famosos: Marley, Lassie, Cofapinho, Catita, Milu, Flipper,
Willy, Simba e outros;
• Propor adivinhações sobre animais;
• Reunir frases de pensadores diversos sobre animais. Exemplo: “A civilização de
um povo se avalia pela forma como seus animais são tratados” (Humboldt);
• Confeccionar painéis com gravuras de cachorros, como também os desenhos feitos pelos alunos;
• Colecionar - gravuras de cachorros ou outros animais;
- poesias sobre cachorros ou outros animais;
- provérbios e expressões.
• Criar e contar histórias sobre gatos e cães adotados;
• Dramatizar a história do Fulaninho e outras que os
alunos sugerirem;
• Inventar uma história com o título: Fulaninho, um cachorro feliz!
• Listar ações que os cachorros fazem: latir, correr,
abanar o rabo e etc. e imitá-las;
• Comparar cães e gatos/cães e coelhos/cães e jacarés/cães e galinhas etc.;
• Pesquisar e listar os nomes dos sons emitidos pelos animais: uivos, latidos, miados, etc.;
• Conversar com os alunos sobre a importância dos pais e de seus cuidados com os
filhos para que eles associem os cuidados que os pais têm com eles aos cuidados
que se deve ter com os animais. Mostrar às crianças que elas também são responsáveis por seus animais e não só os pais.
• Ao mesmo tempo, exibir o vídeo em reuniões de Pais e Mestres para esclarecimento dos adultos que, muitas vezes, tornam-se empecilhos para a adoção de animais, ou desconhecem as responsabilidades devidas ao seu próprio
animal de estimação;
• Conversar sobre cada tipo de animal e como cuidam dos filhotes;
• Propor atividades nas quais as crianças sejam “gatos” e “cachorros” e
façam listas de suas necessidades físicas, como alimentar-se, estar li-
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vres de doenças físicas (verminoses, machucados) e psicológicas (tristeza, estresse, medo etc.), brincar, dormir em local protegido etc.;
• Entrevistar veterinários, protetores e voluntários que cuidam de cães e outros
animais para que falem sobre suas atividades. Escrever, conversar ou desenhar
suas conclusões;
• Fazer leitura expressiva ou jograis das poesias sobre animais colecionadas pela
classe;
• Pesquisar se há na região alguma ONG de proteção aos animais. Ou se há alguma
pessoa que, voluntariamente, cuida de animais. Entrevistar;
• Visitar o CCZ ou canil municipal de sua cidade;
• Pesquisar se na sua cidade a Prefeitura possui algum programa educativo para
guarda responsável, registro de identificação animal, esterilização para cães e
gatos e leis sobre o tema;
• Confeccionar máscaras de cachorros e outros animais;
• Propor jogos e atividades de pátio sobre cães e outros animais: Seu Lobo, Seu
ratinho, Toca do Coelho, corrida de cangurus etc.;
• Propor o início de histórias e pedir que os alunos continuem a contá-las. Exemplo:
“No dia do meu aniversário, papai e mamãe concordaram que eu, finalmente, adotasse um cãozinho. Então me levaram...” ;
• Exercitar os conhecimentos de Matemática:
- propor e solicitar aos alunos que inventem problemas envolvendo compra de ração, peso, consulta ao veterinário
etc.;
- pesquisar a opinião dos alunos em relação aos maus-tratos aos animais e abandono deles e ilustrá-la em gráficos;
- fazer cálculos levando-se em consideração a quantidade
de filhotes que uma cadela e gata não castradas podem ter
em determinado período de tempo;
• Brincar de repórter e narrar com ênfase: um concurso de cachorros “o mais
simpático vira-lata”, a brincadeira preferida do animal do entrevistado, um salvamento feito por um cachorro;
• Brincar de “não repita a informação”: o professor deverá solicitar que cada aluno
dê uma informação sobre o vídeo, sem repeti-las – um jogo interessante que revela as percepções de cada um;
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• “Julgar” se foram adequadas ou não, as ações apresentadas no vídeo: dos pais, da
primeira família, da menina, da mãe da menina etc.;
• Contar a história de Fulaninho utilizando fantoches. Os próprios alunos podem
fazer os fantoches: de massa, de papel machê, de sucata, de tecido, de meias
etc.;
• Organizar – dependendo da faixa etária da classe – um júri simulado, no qual os
alunos interpretem um advogado, um promotor, jurados, para julgarem, de acordo
com a Lei nº 9.605/1998 art. 32, o abandono do Fulaninho, relatado no vídeo;
• Propor à classe que reflita sobre o seguinte tema “O que você faria se encontrasse um cachorro ou um gato abandonado?” e pesquise sobre as melhores atitudes
a tomar;
• Brincar utilizando os conhecimentos de Informática:
- desenhar e pintar seu animal de estimação;
- pesquisar na Internet, iniciativas humanitárias para
estimular a adoção e diminuir o abandono de animais;
- desenvolver um termo de responsabilidade para os
pretendentes a adotar um animal e depois comparar
pesquisando na Internet os termos já existentes.

Aprenda mais sobre Educação Humanitária e conheça outras atividades no livro
“O Poder e a Promessa da Educação Humanitária” da autora norte-americana Zoe
Weil, traduzido pelo INR.
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LEMBRETES
Abrigo para animais não é a solução e abandono é
crime previsto pela Lei Federal nº 9.605/1998, art.
32. Se você, por algum motivo, não puder manter
seu animal de estimação, encaminhe-o de preferência a alguém que ele já conheça e goste. Vale a pena
investir tempo e dedicação nessa pesquisa, pois
dela dependerá a saúde e bem-estar desse animal.
Ao encontrar a pessoa interessada, procure conhecer o local onde ele ficará e verifique suas condições gerais. Observe também, caso haja outros
animais no local, se eles estão felizes e bem cuidados. Não hesite em dizer “não” se sua impressão
não for favorável. Se concretizar a adoção, o adotante deverá assinar o termo de responsabilidade.
Procure sempre manter contato com a nova família
para saber se ele está bem. Para mais informações
sobre abandonos de cães e gatos, assista ao vídeo
“Olhar e Ver” do INR.

Cachorro (ou outro animal) não é brinquedo. A criança deve aprender com os
pais a conviver com o animal, pois, caso
contrário, poderá machucá-lo com suas
brincadeiras. Muitos animais doados a
crianças não conseguiram socializar-se porque foram maltratados por elas,
mesmo sem intenção. Assista ao vídeo
“Criando um Amigo” do INR.

Os cães ficam apavorados com estampidos, rojões,
bombas, raios e trovões. Sua percepção auditiva, em
média, é 4 vezes mais sensível do que a dos humanos.
Na época de festas em que se costumam estourar fogos de artifício e na época das chuvas, leve seu cão
para dentro de casa ou fique junto dele, pois ele pode
se machucar tentando fugir do barulho.
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Cachorro (ou outro animal)
não é presente. Assim como
não se dá um bebê humano
de presente para alguém,
também não se deve dar um
animal sem consultar a pessoa. Criar uma animal deve
ser uma decisão familiar,
porque implica em responsabilidades prolongadas, além
de gastos financeiros.

Assim como as crianças, cães
e gatos jamais devem ser
deixados dentro de carro,
principalmente em dias quentes, mesmo com uma fresta
de janela aberta. O animal
poderá sofrer dano cerebral
ou morte, em menos tempo
do que se imagina.

Pisos muito lisos podem
provocar lesões nos cães,
porque ele perdem o
equilíbrio e podem escorregar. Prefira os antiderrapantes.

Nenhum pássaro deve ficar em gaiola. Os pássaros
existem para voar e estar com outros de sua espécie. Pássaro na gaiola não canta, lamenta a perda de
sua liberdade. Jamais compre um pássaro. A compra
de animais silvestres incentiva o tráfico, que além
de ilegal é extremamente cruel com os animais. Se
você já tem pássaros, nunca corte as penas de suas
asas. Deixe-os voar em local seguro por longos períodos de tempo, todos os dias. Caso você tenha um
único pássaro, considere a ideia de enviá-lo a um
santuário de animais ou procurar alguém que tenha
outros exemplares da mesma espécie, que os deixe
viver voando livremente e que não vá separá-lo do
parceiro quando encontrá-lo.

Cachorros e gatos em sítios, nem sempre vivem
bem. Não é só o espaço que conta: eles necessitam
de afeto e cuidados, que muitas vezes não recebem
dos caseiros quando os donos estão ausentes.

Nunca passe óleo queimado na pele do animal.
OBS.: Apesar de haver um certo fundamento nesta
prática (obstrução dos orifícios respiratórios dos
ácaros), seu uso é totalmente inadequado devido
ao alto poder de intoxicação, sobretudo em lesões
extensas e/ou em ferimentos abertos. Além disso, nem toda lesão que parece ser sarna é sarna.
Informe-se antes de adubar seu jardim. Os produtos específicos para isso podem intoxicar seus
animais de estimação. Nunca use venenos em locais
que possam ser alcançados por animais.

Nenhum animal deve ser
medicado sem orientação
veterinária. Há medicamentos humanos que podem até
matar animais.

Em caso de hospitalização
ou morte de uma pessoa
da família ou amigo que tenha animais de estimação,
lembre-se de providenciar
alguém que cuide deles na
ausência do dono ou que os
adote.

Nunca forneça ossos de
frango para o animal, isso
pode matá-lo.

Na dúvida, consulte um
médico veterinário.
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Curiosidades

Você sabia?
Os cães e gatos são indicadores de violência doméstica.
Há uma relação entre a violência humana e a crueldade com os animais. Pesquisa realizada nos EUA comprova que mais de 98% dos assassinos iniciaram sua vida criminosa lesando ou matando animais de estimação. Pessoas violentas com cães e gatos,
também são violentas com suas crianças: violência e maus-tratos contra os animais
refletem-se em abusos físicos também contra suas crianças e idosos. Quem não respeita os animais também não respeita seus semelhantes.

Como criar animais dóceis.
É importante manusear filhotes de forma delicada. Acostume-os, desde pequenos,
a serem escovados. Brincadeiras violentas, como “cabo de guerra” nunca devem ser
feitas. Os animais precisam de espaço para correr e brincar e também interagir com
outros animais, sejam da mesma espécie ou de espécies diferentes. Para saber mais,
assista ao vídeo “Criando um Amigo” do INR.
A experimentação em animais é desnecessária.
Mesmo assim, grande parte da indústria cosmética, farmacêutica, das universidades e laboratórios, continuam impondo aos animais esse sofrimento muitas vezes
inútil da vivissecção e da experimentação. Para ser um consumidor consciente, antes de adquirir um produto procure saber se há sofrimento animal embutido nele.
Seja um educador humanitário, não faça experimentação animal. Seja um aluno
consciente, recuse-se a participar de atos cruéis, alegando objeção de consciência.
Para saber mais, assista ao vídeo “Não Matarás” do INR.
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Os animais também podem se beneficiar com Terapia Floral e Homeopatia.
Milhões de animais de estimação são mortos ou abandonados todos os anos para não
causar aborrecimentos decorrentes de incontinência urinária, indisciplina, miados ou
latidos excessivos, agressividade, possessividade, mania de destruição ou outras dificuldades desse tipo. A correção do problema de comportamento pode salvar a vida
do animal, da mesma forma que uma cirurgia ou outro procedimento médico, além de
reduzir significativamente o sofrimento de todos os envolvidos. Isso não requer terapias comportamentais de custo elevado ou qualquer mudança prolongada no comportamento do guardião. Em muitos casos, pode ser feito de forma simples e barata usando
remédios florais e homeopatia. Texto adaptado: Helen Graham e Gregory Vlamis.

Comer carne pode ser prejudicial para a saúde.
A ciência médica sabe há muito tempo que comer carne provoca aumento drástico
de substâncias químicas tóxicas na corrente sanguínea humana. Em uma porção de
250 g de carne, você encontra 22 g de gordura saturada, 160 mg de colesterol, 465
calorias, penicilina, antibióticos, esteroides, anabolizantes, resíduos de pesticida e
drogas contra bactérias. Além das implicações para a saúde humana, há também as
implicações para os animais, que são criados e tratados de maneira cruel desde o seu
nascimento até o abate. Além disso, florestas inteiras são devastadas para darem
lugar a pastos, e o gás metano expelido pelo gado bovino, é um dos principais causadores da destruição da camada de ozônio. Aprenda mais com os vídeos “A Carne é
Fraca” e “A Engrenagem” do INR.
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Carta
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Amplie seus conhecimentos
Livros

A Coragem de Fazer o Bem (livreto 52 páginas): publicação
com informações e histórias sobre defesa animal, consumo
sem crueldade e vegetarianismo. Orienta e propõe soluções.
Versão digital disponível em:
www.institutoninarosa.org.br/central/coragem.pdf

Alternativas ao Uso de Animais Vivos na Educação (livro
175 páginas): trata da humanização do ensino da área da
saúde através da substituição do uso de animais vivos
(vivissecção) na educação por métodos alternativos (modelos,
vídeos, softwares) que demonstram ser tão ou mais eficazes
do que o uso tradicional de animais em laboratório. Autor:
Sérgio Greif.

Anjos Verdes - Para todos os que amam as Árvores
(livreto 61 páginas): um pequeno manual que nos inspira a
conhecer, respeitar, amar e cuidar dessas nossas irmãs,
que purificam, embelezam, alimentam e protegem nossa
existência.

O Poder e a Promessa da Educação Humanitária (livro
199 páginas): a autora norte-americana Zoe Weil dedicase a criar um mundo mais humano por meio da educação e
oferece sugestões práticas de atividades para implementar a
Educação Humanitária em sala de aula.
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Vegana (livro 143 páginas): história em quadrinhos sobre
Luka, uma adolescente que aprendeu a respeitar todos os
seres. Inclui DVD de 55 minutos. Ilustrador: Airon Barreto.

Vozes do Silêncio - Cultura científica: ideologia e
alienação no discurso sobre vivissecção (livro 192
páginas): uma experiência sobre o uso de animais vivos em
experimentos científicos. Autor: João Epifânio Regis Lima.

Filmes

A Carne é Fraca (DVD 54 min): saiba dos impactos que o
ato – aparentemente banal – de comer carne representa para
sua saúde, para os animais e para o planeta.

A Engrenagem (DVD 16 min): você já se perguntou de onde
vem sua comida e quais os impactos que ela provoca? A
Engrenagem responde.
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Aprendendo a Cuidar (DVD 16 min): comovente história do
Projeto Educação Humanitária, realizado em comunidades
da África do Sul e seu impacto sobre o comportamento da
população.
Produzido pela Compassion in World Farming (CIWF).
Versão brasileira INR - Legendado.

Criando um Amigo (DVD 18 min): ajuda crianças e adultos a
entender seus animais e a conviver melhor com eles.

Não Matarás – os animais e os homens nos bastidores
da ciência (DVD 65 min): filósofos, cientistas e ativistas
revelam o que é mantido em segredo sobre a vivissecção.

O Gato Como Ele É (DVD 26 min): informa sobre sua
história, suas características e seu temperamento.
Participação especial de Miguel Falabella, Ruy Castro e
Danuza Leão.

Olhar e Ver (DVD 15 min): relata a situação dos animais de
estimação em São Paulo e a mobilização das organizações de
defesa animal.

Vida de Cavalo, Burros e Jegues (DVD 57 min):
especialistas informam sobre os cuidados necessários com
esses animais, tão sensíveis e pouco compreendidos.
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Kit Fulaninho
Fulaninho, o Cão que Ninguém Queria (DVD 18 min):
cãozinho abandonado relata sua vivência e ensina sobre a
guarda responsável dos animais de estimação. (a partir de 3
anos)

Fulaninho - Manual Pedagógico: para professores,
pais e responsáveis, sugere atividades para crianças e
adolescentes dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Fulaninho - Caderno de Brincadeiras: atividades
lúdicas (pintar, recortar, modelar...). (3 a 10 anos)
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educação em Valores
o exemplo e a educação são os mais poderosos
instrumentos de transformação de uma sociedade

Ao adquirir nossos produtos você contribui para a
manutenção dos projetos do inr.
Fale conosco:
www.institutoninarosa.org.br inr@institutoninarosa.org.br
tel: (11) 3868.4434/4273
Caixa Postal nº 11.278 | CEP 05422-970 | São Paulo

