
COM OS

ANIMAIS

VIVENDO

Praticamente todas as crianças possuem um animal de estimação, além disso, existem diversos 
outros animais com os quais elas têm algum tipo de contato em zonas rurais e urbanas. Tendo 
isto em vista, este material se propõe a:

• Desenvolver o senso de responsabilidade

• Munir a criança de conhecimento para cuidar dos animais

• Evitar acidentes envolvendo animais

• Estimular a consciência ecológica e ambiental

• Promover o autocuidado

Acesse o QR Code 
e assista a uma 

apresentação animada 
deste material

OBJETIVO



VIVENDO E CONVIVENDO COM OS ANIMAIS

Esta obra permite trabalhar temas como saúde, ética e meio ambiente, além de abranger todas 
as disciplinas regulares por meio de atividades e conteúdo interdisciplinar.

Antes mesmo de iniciar a vida escolar as crianças já convivem com diversas situações e 
experiências, elas já exploram ambientes e fenômenos, e já tem contato com seu corpo e as 
primeiras noções de autocuidado.

Ao ingressar na escola a criança está sedenta por aprender e cheia de curiosidade, esse deve ser 
o ponto de partida para desenvolver seus saberes e acrescentar outros por meio de atividades 
lúdicas, oferecendo-lhes elementos para que compreendam a relação entre teoria e prática.

JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA

Competências desenvolvidas
Exercita a curiosidade intelectual e recorre à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 

Promove o conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, 
com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

De olho na BNCC
É preciso oferecer oportunidades para que as crianças, de fato, envolvam-se em processos 

de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos de investigação que lhes 
possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de observação, 
de raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas mais colaborativas e sistematizar suas 
primeiras explicações sobre o mundo natural e tecnológico, e sobre seu corpo, sua saúde e 
seu bem-estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens e os procedimentos 
próprios das Ciências da Natureza.



VIVENDO E CONVIVENDO COM OS ANIMAIS

Vivendo com os animais
A psicóloga Mara Lúcia Madureira explica que as crianças que convivem com animais de 

estimação costumam expressar afetividade mais facilmente e aprendem mais sobre regras de 
convívio, respeito e sobre a importância de cuidar do outro.

Convivendo com os animais
É necessário que as crianças respeitem os animais, mas ao mesmo tempo tenham noção dos 

perigos que alguns animais representam. Essa consciência é fundamental para promover o 
autocuidado, hábitos saudáveis e responsabilidade.

Este material traz conteúdos que extrapolam o mero acúmulo de informações, 
dialogando de forma fl uida com a criança e aguçando sua curiosidade.

Aproxima o aluno de 
experiências tecnológicas, 

fazendo com que haja maior 
interação e despertando 
ainda mais o interesse.

DIFERENCIAIS



VIVENDO E CONVIVENDO COM OS ANIMAIS

LIVRO DO ALUNO

ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO

SUMÁRIO
• Antes selvagens, hoje domésticos
• Cão, o seu melhor amigo
• Gatos, nossos felinos preferidos
• Peixes e outros animais aquáticos
• Pássaros: suas cores e seus timbres
• Pets exóticos, os "diferentões"
• Animais ferozes e peçonhentos
• Alerta de perigo! Risco de escorpiões
• Direitos dos animais

SUMÁRIO
• Guarda responsável
• O cachorro e o homem
• Bem-estar do animal
• Alimentação
• Animais silvestres
• Escorpião e outros animais peçonhentos
• Guarda responsável e grade curricular

108 páginas
20 x 20
colorido
brochura

40 páginas
21 x 28
colorido
brochura

40 páginas
21 x 28
colorido
brochuraSUMÁRIO

• Convivência entre animais, crianças e pessoas idosas
• O papel do veterinário
• Doenças e vacinas
• Cuidados básicos
• A decisão de ter um pet
• Os tipos mais comuns de pet
• Cuidados com a saúde da família
• Como transportar animais
• Adoção
• Escorpião e outros animais peçonhentos

LIVRO DO EDUCADOR

LIVRO DO EDUCADOR



VIVENDO E CONVIVENDO COM OS ANIMAIS

SOBRE OS AUTORES

Mayre Barros Custódio Vigna

Mestre em Ciências Sociais, é psicopedagoga e administradora de Recursos Humanos. Possui 
graduação em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho. Atuante como coordenadora de 
cursos no Ensino Superior, responsável por recrutamento de educadores, experiência na área de 
Educação, pesquisas e trabalho voluntário com crianças e adolescentes com ênfase em Métodos 
e Técnicas de Ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, diversidade 
cultural, construtivismo, inclusão e Educação de Jovens e Adultos. Professora da FMU no curso 
de Pedagogia, autora e coautora de obras de pesquisa, pedagógicas e didáticas.

Renato Saliba

Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Marília (1999). Ênfase 
profissional em Emergência, Traumatologia, Neurologia e Terapia Intensiva. Atualmente é 
diretor clínico, responsável pela internação, emergência e terapia intensiva do Centro Médico 
Veterinário de Ourinhos.


