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Introdução A interação entre cães, gatos e humanos tem sido notória no            
Brasil. O convívio com animais traz inúmeros benefícios, porém grande parte           
destes animais estão propensos a maus tratos e abandono. Um dos principais            
problemas provenientes da existência de animais não domiciliados é a          
superpopulação dos animais e com isso estão expostos a diversos tipos de            
doenças, inclusive a zoonoses, o que constitui um sério problema de saúde            
pública, o sertão sergipano apresenta muitos cães semidomiciliados e         
maltratados, diante dessa situação, surgiu a necessidade de abordar temas          
como bem-estar animal e zoonoses para crianças da rede pública do ensino            
infantil e fundamental menor no estado de Sergipe. Objetivos Assim o           
presente trabalho teve como objetivo promover ações sobre bem- estar animal           
e zoonoses para do ensino infantil e fundamental menor na escola Escrava            
Anastácia, localizada no assentamento Canadá, Canindé do São Francisco,         
Sergipe. Método As ações são uma parte de uma trabalho maior desenvolvido            
no sertão sergipano esta foi realizada por meio de atividades lúdicas           
educativas contemplando crianças do ensino infantil e fundamental menor da          
rede pública de ensino do assentamento Canadá, Canindé do São Francisco,           
sertão sergipano. As atividades foram iniciadas com a exibição de vídeos           
educativos, enfatizando a propagação de zoonoses, importância do bem-estar         
animal e guarda responsável de animais, posteriormente houve a apresentação          
de uma peça teatral abordando maus tratos e abandono de animais. Em            
seguida a realização de atividades lúdicas como o jogo do gato feliz e gato              
triste, jogo da memória, sobre animais antes e depois do tratamento e uma             
pintura facial remetendo a um cão ou gato nos estudantes da escola. As ações              
tiveram a finalidade de ressaltar a importância da atuação do médico           
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veterinário na saúde pública, bem como o controle de zoonoses e estimular a             
guarda responsável de animais domésticos de companhia. Ao final as crianças           
recebiam lembrancinhas com o intuito de sentirem estímulo para participar das           
atividades e um material didático, contendo produção textual, pinturas e          
atividades, para que fossem respondidas com familiares e responsáveis e          
desse modo transmitir aos adultos o que foi aprendido naquele evento.           
Resultados Participaram da ação uma média de 100 crianças, além disso,           
informamos de forma transversal sobre guarda responsável, bem-estar animal         
e zoonoses aos professores, diretores da escola, pais, responsáveis pelas          
crianças e pessoas que convivem com os estudantes. O trabalho foi realizado            
em parceria com o projeto Opará e será publicado em um livro de imagens              
sobre ações realizadas com a comunidade ribeirinha do Rio São Francisco,           
Sergipe. Conclusão Este trabalho contribuiu com o processo de transformação          
nas atitudes das crianças e futuros adultos em relação à responsabilidade com            
os animais, pois noções básicas sobre cuidados necessários com cães e gatos            
e tutoria responsável são considerados essenciais para controlar a propagação          
de zoonoses, diminuição do abandono de animais, melhoria do bem estar           
animal e na saúde pública. 
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