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 A atividade descrita a seguir compõe um dos módulos propostos para o 

desenvolvimento do "Mini-hospital Veterinário". A proposta detalhada do Mini-

hospital está disponível no REA (procurar por "Mini-Hospital Veterinário"). Foi 

desenvolvido pelo projeto de extensão "Controle de zoonoses e educação em guarda 

responsável em Curitiba e região metropolitana", da Universidade Federal do Paraná, 

sob a coordenação da professora Simone Tostes. A finalidade do projeto "Mini-hospital 

Veterinário" é transmitir de forma lúdica os conhecimentos de guarda responsável, 

cuidados com os animais e zoonoses ao público infantil. Esse projeto é articulado 

através de modelos didáticos, que simulam um animal doméstico ou selvagem, para 

que as crianças tenham contato direto com os problemas rotineiros que os afetam, e 

as possíveis soluções que devem ser tomadas para o bem estar do animal. Nosso 

objetivo com a divulgação no REA é que mais faculdades de veterinária possam 

desenvolver projetos semelhantes. Desta forma, através do REA, estamos permitindo 

que todas as ideias sejam copiadas, adaptadas e aperfeiçoadas. Dúvidas, críticas ou 

sugestões podem ser enviadas para o email: tostesimone@gmail.com. 

 

Relevância da atividade  

 Sabemos da grande importância de todos os animais de nossa fauna e que 

muitos deles estão em extinção, principalmente devido ao contrabando desses animais 

e morte de vários nesse processo. Nesta atividade, o objetivo é alertar as crianças 

sobre esses animais vendidos ilegalmente para que não comprem e expliquem para 

seus pais, além de citar algumas características de alguns animais silvestres, se estão 

ou não em extinção e o que podemos fazer para evitar. 
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO  

 

Atividade de Ligue da Fauna Silvestre 

Público alvo: crianças entre 4 e 8 anos. 

 

Objetivo: Conscientizá-los sobre os animais em extinção, o contrabando de 

animais silvestres e ensiná-los de uma forma interativa algumas características 

e curiosidades sobre alguns animais silvestres de nossa fauna.  

 

Orientador: 1 acadêmico. 

 

Material: 

 placa de metal de aproximadamente 60cm X 40cm; 

 ímã com uma das faces autocolável; 

 papel contact transparente; 

 imagens coloridas de animais, de preferência que sejam da fauna 

regional, impressas coloridas; 

 frases impressas em papéis retangulares relacionadas a esses animais, 

que sejam de acordo com a faixa etária das crianças presentes; 

 espécie destes animais impressas em papéis retangulares. 

 

Passos para montagem do cenário: 

 

1. Escolher os animais silvestres; 

2. Elaborar frases com características e curiosidades sobre estes animais; 

3. Imprimir imagens coloridas desses animais, as frases e os nomes; 

4. Recortar as imagens e as frases e nomes em papéis retangulares; 

5. Colar o lado branco dos papéis com as imagens, as frases e os nomes na face 

colável do ímã e recortar no mesmo formato; 

6. Colar a face com as imagens, as frases e os nomes no papel contact e recortar 

no mesmo formato. 

 

OBS: para deixá-los mais firme pode-se colar papelão entre o papel e o ímã 

ou pode-se colar em duas ou mais camadas do ímã. 
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Atividade: 

1. Receber o grupo de crianças. 

2. É explicado para as crianças sobre a caça ilegal de animais e os problemas 

ocorridos durante o percurso, é explicado também sobre os animais em 

extinção e algumas curiosidades adaptando a linguagem de acordo com a 

faixa etária. 

3. Se as crianças forem menores que 5 anos pode-se falar todas as 

características físicas dos animais das fichas e depois mostrar todas as 

imagens desses animais e pedir para que adivinhem de qual está se 

referindo; adapte a brincadeira de acordo com o interesse e idade das 

crianças, não é necessário ler a descrição de cada animal, apenas dê 

algumas dicas para eles identificarem os animais. O objetivo final é 

conhecerem alguns bichos, saberem que fazem parte da fauna brasileira e 
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que temos que cuidar para que não entrem em extinção (de preferência 

estes bichos devem morar na natureza e não nas nossas casas ou no 

zoológico). 

 

4. Se forem crianças maiores que 5 anos pode-se falar características 

comportamentais e quanto à extinção, depois mostrar todas as imagens 

dos animais e pedir para que identifiquem de qual está se referindo. 

 

5. Marque a cartela de controle de atividades de cada criança (com canetinha 

faça um círculo ou outro símbolo qualquer), para que elas não repitam nem 

pulem nenhuma atividade do mini-hospital. 

 

 

 

O projeto conta com o apoio da Virbac do Brasil. 

 


