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PROJETO

ESTA ESCOLA É O BICHO!

Porto Alegre, Março de 2015.

Marina Favarini
Tathiana Jaeger

apresentação
Com este escrito, Gerência de Programas Educacionais da Secretaria Especial dos
Direitos Animais deseja apresentar o PROJETO ESTA ESCOLA É O BICHO – 2015 que
desenvolve ações que sensibilizem os alunos e a comunidade escolar acerca dos
Direitos, Bem-Estar, Proteção e Guarda Responsável dos animais e também que
incentivem e contribuam para os professores e gestores pensarem propostas
pedagógicas em suas escolas sobre estes temas.
Buscamos com estas ações contribuir e estimular na sociedade valores éticos e
humanitários, que possibilitem atitudes de compaixão, respeito, senso de
responsabilidade e dever para com todos os seres vivos. São ações do projeto:
·
PALESTRAS, AÇÕES EDUCATIVAS, OFICINAS, FORMAÇÕES, CONSULTORIA
PEDAGÓGICA, CRIAÇÃO DE PROPOSTAS PEDAGÓGICAS acerca dos Direitos, Bem-Estar,
Proteção e Guarda Responsável dos animais.
·
VAMOS AJUDAR OS FULANINHOS DA SEDA? e #PARTIU AJUDAR OS ANIMAIS ANIMAIS: EU CURTO, EU CUIDO trabalho a ser desenvolvidas com os alunos das escolas
de Porto Alegre, dando visibilidade a suas produções sobre o tema dos animais e
contribuindo para o desenvolvimento de atitudes e pensamento crítico dos alunos e
senso de responsabilidade para com a vida de todos os seres vivos.
·
FORMAÇÃO DE PROFESSORES ESTA ESCOLA É O BICHO: ação pedagógica em
parceria com a SMED tem com objetivo proporcionar aos professores da Rede Municipal
de Porto Alegre conhecimentos teóricos e práticos sobre educação humanitária para o
bem-estar animal, incentivando e contribuindo para estes discentes pensarem
práticas/propostas pedagógicas em suas escolas que contribuam para a formação de
seres-humanos que desenvolvam valores éticos e humanitários.
·
FÓRUM DE PROJETOS ESTA ESCOLA É O BICHO: ação, em parceria com a SMED,
que visa contribuir para a visibilidade das praticas pedagógicas desenvolvidas pelos
professores da Rede Municipal de Porto Alegre que contribuam para os Direitos, BemEstar, Proteção e Guarda Responsável dos animais e das ações desenvolvidas pela SEDA
para o mesmo fim, além de estimular discentes a criarem novos projetos que envolvam
a comunidade escolar e questões relacionadas aos animais.

tema
Direitos, Bem-Estar, Proteção e Guarda Responsável de animais.

justificativa
Vivemos um momento de mudança éticas nas relações entre humanos e animais, onde
novas visões buscam o entendimento por parte dos humanos; da interdependência
entre os seres vivos, da senciência dos animais, ou seja, de sua capacidade de ter
sentimentos e emoções e por isso a necessidade de assumirmos nossas obrigações
éticas e deveres para com estes seres vivos.
A violência cometida contra animais não é mais vista como algo natural, e precisamos
estar atentos às relações de crueldades contra animais e humanos.
[...] foi a inclusão da violência contra os animais na lista dos sintomas do
Distúrbio da Conduta nas últimas edições do DSM (PA, 1987; 2000) e sua
utilização como um fator importante para a construção de instrumentos de
avaliação de risco de violência na idade adulta. O interesse crescente por
este tema está bem documentado no grande número de publicações que
sobre ele tem aparecido nas últimas décadas (Ascione, 1998, 2008; Beirne,
2009; Flynn, 2011; Linzey, 2009; Merz-Perez & Hide, 2004.) (FONSECA;
DIAS, 2011, p. 72)
As publicações que tem aparecido nas últimas décadas citadas por Fonseca e Dias
apresentam uma ligação entre a crueldade contra animais e a violência contra humanos.
Estas teorias defendem que, crianças que observam ou se envolvem em crueldades
praticadas contra animais, apresentam maior probabilidade de se tornarem suscetíveis a
comportamentos violentos contra seres mais fracos que eles, sejam animais não
humanos ou outras crianças e posteriormente em sua vida adulta teriam mais chances
de se tornarem violentos com crianças, idosos ou pessoas mais frágeis que eles.
Os professores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre escutam relatos e
observam crianças e jovens que maltratam os animais na rua, em seus próprios lares, no
entorno ou até mesmo dentro das escolas, já que inúmeras escolas Municipais abrigam e
cuidam de animais abandonados. Porém as Escolas não fecham os olhos para estas
questões que envolvem as relações entre humanos e animais, buscando modificar esta
realidade através da Educação.

É preciso facilitar as experiências reflexivas críticas dar suporte para os alunos fazerem
suas próprias escolhas de novos modos de ser, ver e agir no mundo. Sendo assim a
Secretaria Especial dos Direitos Animais que atua na cidade de Porto Alegre, trabalhando
com questões que envolvem Direitos, Bem-Estar e Proteção dos Animais, coloca desde
2012 sua Gerência de Programas Educacionais a disposição das Escolas da Rede
Municipal de Porto Alegre com palestras, oficinas e formações que trabalham questões
envolvendo Direitos, Bem-Estar, Proteção e Guarda Responsável de Animais para seus
alunos, professores, gestores e comunidade, somando forças para uma transformação da
visão e do entendimento por parte dos alunos de seu pertencimento a esta mesma
espécie animal, que sente, sofre e tem necessidades, abrindo caminho para o exercício
da ética, alteridade, empatia e afetividade, seja para os animais não humanos e/ou,
consequentemente, animais humanos.

objetivos gerais
Com este projeto, a Gerência de Programas Educacionais da Secretaria Especial dos
Direitos Animais deseja divulgar suas ações pela cidade de Porto Alegre e com a
Secretaria Municipal de Educação pensar ações que sensibilizem os alunos e a
comunidade escolar acerca dos Direitos, Bem-Estar, Proteção e Guarda Responsável dos
animais e também ações que incentivem e contribuam para os professores e gestores
pensarem propostas pedagógicas em suas escolas sobre estes temas.
Buscamos com estas ações contribuir e estimular na sociedade valores éticos e
humanitários, que possibilitem atitudes de compaixão, respeito, senso de
responsabilidade e dever para com todos os seres vivos.

ações do projeto ‘’esta escola é o bicho’’:
·

Palestras, oficinas, formações, consultoria pedagógica, criação de propostas
pedagógicas.

·

Ação Educativa Educação Infantil e Ensino Fundamental inicial: Vamos ajudar os
Fulaninhos da SEDA? (Apêndice A)

·

Ação Educativa Ensino Fundamental final e Médio: #Partiu Ajudar os Animais Animais: Eu Curto, Eu Cuido (Apêndice B)

·

Formação de professores “Esta Escola é o Bicho” (Apêndice C)

·

Fórum de projetos “Esta Escola é o Bicho” (Apêndice D)

objetivos específicos
·

Desenvolver a sensibilidade do aluno para repensar valores éticos e
humanitários, tais como; empatia, compaixão, solidariedade, respeito, senso de
justiça, tolerância as diferenças e cidadania.

·

Estimular no aluno a compaixão e assim aprenderem a viver com mais respeito
por todos os seres vivos.

·

Proporcionar ao aluno uma atitude proativa, onde o mesmo tem a oportunidade
de desenvolver o senso de responsabilidade e dever de cuidar do planeta em
que vivemos e de todos seres vivos que o habitam.

·

Contribuir para o desenvolvimento de atitudes e pensamento crítico dos alunos.

·

Capacitar os jovens a agirem com responsabilidade enquanto cidadãos e a
tomarem decisões baseadas nestes conceitos

·

Apresentar cuidados básicos que os animais necessitam.

·

Implementar a proposta pedagógica da Educação Humanitária pelo Bem-Estar
Animal.

·

Proporcionar aos professores da Rede Municipal de Porto Alegre conhecimentos
teóricos e práticos sobre educação humanitária para o bem-estar animal,
incentivando e contribuindo para estes discentes pensarem práticas/propostas
pedagógicas em suas escolas que contribuam para a formação de seres-humanos
que desenvolvam valores éticos e humanitários.

·

Apresentar práticas pedagógicas que envolvam conceitos relacionados a questão
animal;

·

Apresentar materiais didáticos e facilitar sua utilização;

·

Desenvolver conhecimento sobre os conceitos relacionados ao bem-estar
animal;

·

Apresentar o conceito de interdependência entre todos os seres vivos;

·

Introduzir a necessidade de trabalhar valores éticos e humanitários com as
crianças para quebrar o ciclo de violência;

·

Apresentar a Legislação e os Direitos dos Animais no Brasil;

·

Desenvolver noções sobre comportamento animal e sua interação com os seres
humanos;

·

Apresentar conceitos básicos sobre os animais de companhia, silvestres e de
produção;

·

Apresentar e divulgar as ações da Secretaria Especial dos Direitos Animais, mais
especificamente da Gerência de Programas Educacionais.produção;

·

Apresentar e divulgar as ações da Secretaria Especial dos Direitos Animais, mais
especificamente da Unidade de Educação e Conscientização.

público alvo
Escolas Municipais de Educação Infantil
Escolas Municipais de Ensino Fundamental e de Ensino Médio
Escolas Municipais de Educação Especial
Escolas de Educação Infantil Conveniadas

metodologia
Ações Educativas
Criação de propostas pedagógicas;
Consultoria pedagógica;
Fóruns;
Palestras;
Oficinas;
Formações;
Capacitações;
Dinâmicas;
Roda de Conversas;
Concursos Culturais;

recursos
Audiovisuais;
Material didático;
Livros;
Pintura;
Desenho;
Artes Visuais;
Artes Cênicas;
Músicas;
Dança;
Jogos Diversos;
Brincadeiras Diversas;
Redes Sociais;
Site da SEDA;

duração
Anual.

avaliação
Serão realizados relatórios sobre a execução do projeto, nos quais serão registradas as
etapas do mesmo, as dificuldades encontradas e as aprendizagens percebidas. A cada
proposta realizada, solicitaremos aos profissionais da educação e às crianças/ alunos, um
registro da avaliação da atividade proposta. Estes registros podem se dar através de
observações, falas, fotos, filmagens, dentre outras fontes. A partir destes registros
faremos uma reflexão para pensarmos outros encontros, nos diferentes espaços,
repensando, resignificando nossas práticas.

logotipo
Unindo uma ação clássica nas escolas, que remete a ATITUDE E PROATIVIDADE quando
os alunos levantam a mão para uma pergunta ou para responder uma questão e a pata
do animal, especificamente ao símbolo da SEDA, a ideia é criar a simbiose dos dois
conceitos num só.
As cores, fortes e alegres, complementam o visual leve da marca.
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certificação
Cada escola visitada receberá um Certificado de que “Essa Escola É O Bicho”, com o aval
da Secretaria Especial dos Direitos Animais e da Prefeitura de Porto Alegre, como
símbolo da preocupação da Escola com os Direitos, Bem-Estar e Proteção dos Animais e
com a conscientização e sensibilização de seus alunos.
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contatos:
Gerência de Programas Educacionais
Secretaria Especial dos Direitos Animais (51) 3289 8906 ou 8901 seda@seda.prefpoa.com.br
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