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Introdução: Araçatuba e uma cidade que apresenta uma grande população canina e felina de 
animais não domiciliados, acarretando com isto grandes problemas relacionados a ausência de 
Bem-estar animal, como também uma maior ocorrência de doenças infecciosas, corrobando para 
um agravamento do quadro epidemiológico da cidade. A deficiência de uma conscientização por 
parte da população contribui diretamente para o agravamento de problemas relacionados ao 
abandono, aos maus tratos, ao desrespeito dos animais e ao meio ambiente. A este cenário 
caótico se associa uma ausência total de informações de infra-estrutura que corroboram para a 
atual realidade em que se desponta uma ocorrência significativa de zoonoses em nossa região, 
associado ao desrespeito aos animais e ao ambiente como um todo. Objetivos: projeto tem como 
objetivos orientar e conscientizar a população, principalmente a infantil, sobre os cuidados com 
animais: como o Bem-estar, enfocando principalmente temas sobre a posse responsável, os 
direitos dos animais, os maus tratos, o abandono e o próprio comportamento animal. Ressalta-se 
que temas relacionados a zoonoses também fazem parte das nossas apresentações. Métodos: O 
projeto se desenvolve através de apresentações teatrais em escolas publicas infantis com a 
utilização de fantoches. O grupo e responsável pela elaboração das historias, escolha dos 
personagens, elaboração dos cenários, atuação e agendamento nas instituições de ensino. Os 
temas propostos são relacionados principalmente como bem-estar animal, posse responsável, 
vacinação e zoonoses. Resultados: As apresentações ocorrem toda a semana e tem ganhado 
grande atenção do público infantil que interage com os personagens. Em todas as visitas um 
formulário de avaliação e distribuído com o objetivo de melhorar ainda mais nossa performance. Os 
educadores responsáveis tem tido uma reação positiva e contribuído com sugestões. 
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