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Vacinação antirrábica e identificação eletrónica às terças-feiras úteis das 10h00 às 12h00

Queres um amigo para a vida?
Vem ao Canil Municipal e adota um animal de estimação.



“Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver: uma 
planta, um animal, uma criança, um idoso, o Planeta Terra.” – Leonardo Boff

Cada município tem diferentes realidades na problemática dos animais que utilizam os espaços públicos de forma desadequada e não existe uma 
solução única para o problema. O Município de Santiago do Cacém considera que as iniciativas no domínio da educação e da formação cívica constituem 
um forte contributo para eliminação das práticas de maltratos e para a prevenção do abandono de animais. 

Deste modo, nasceu a história acerca da Mimosa, uma cadelinha encantadora que conta as suas atividades diárias. As Aventuras da Mimosa é uma 
publicação destinada a todas as crianças que já têm ou gostavam de possuir um animal de estimação. 

Nela são abordados temas como a importância da vacinação, da desparasitação e do uso de trela no animal de estimação, bem como o respeito pela so-
ciedade, pelo ambiente e pelos animais, promovendo a sensibilização e o envolvimento parental numa perspetiva de educação não formal das crianças. 

A presente publicação integra o conjunto de acções desenvolvidas no âmbito do programa municipal de combate ao insucesso escolar “Insucesso Zero/
Igualdade na Educação”, promovido pelo Município de Santiago do Cacém. O Insucesso Zero/ Igualdade na Educação tem como objetivos, entre outros, 
proporcionar espaços de educação não formal, promover a cidadania, envolver a comunidade na problemática da educação e do sucesso escolar e valori-
zar as competências adquiridas na escola.

Neste contexto, a publicação As Aventuras da Mimosa pretende contribuir para o desenvolvimento, nomeadamente, junto dos públicos mais jovens, de 
uma consciência ambiental reforçada e, especificamente, para a promoção de comportamentos respeitadores do bem-estar animal. 

A publicação As Aventuras da Mimosa beneficiou de apoio do Programa Operacional Regional Alentejo 2020, sendo co-financiada pelo Fundo Social 
Europeu (FSE).

Título: As Aventuras da Mimosa; Autor: Câmara Municipal de Santiago do Cacém; Design e ilustração: Marco Taylor; 
1.ª Edição: outubro de 2018; Tiragem: 2.000 exemplares; Impressão: Regiset; Depósito legal:  

Benefícios da interação entre crianças e animais

Os animais de estimação seja um cão, um gato, um pássaro, um peixe ou uma tartaruga são grandes companheiros  
e fazem muito bem a todos, tanto adultos como crianças.

 A criança que convive com animais é mais afetiva, repartindo as suas coisas, é generosa e solidária, demonstra maior 
compreensão dos acontecimentos, é crítica e observadora, sensibilizando-se mais com as pessoas e as situações.

Regra geral, apresentam mais autonomia, responsabilidade, preocupação com a natureza, com os problemas sociais 
e desenvolve uma boa auto-estima.

Relaciona-se facilmente com os amigos, tornando-se mais sociável, cordial e justa. Sabe o valor do respeito.

Desenvolve a sua personalidade de maneira equilibrada e saudável, tendo mais facilidade para lidar com a frustração 
e liberta-se do egocentrismo.



Olá amiguinho! 

Eu chamo-me Mimosa e sou uma cadelinha muito aventureira…

Vem comigo nas minhas aventuras e juntos vamos ficar a conhecer mais  
sobre cães e gatos, os nossos amigos de quatro patas.



Visita ao veterinário
Hoje é dia de vacina!
Sabes que todos os cães e gatos devem ir à consulta com o veterinário pelo menos  
uma vez por ano? E sabes que são as vacinas que nos protegem das doenças, tal como a ti?
Já levei a vacina contra a raiva, é obrigatória de acordo com a legislação portuguesa. 

E de parasitas, já ouviste falar? 
Os parasitas podem ser internos, como são exemplo as lombrigas e as ténias, ou externos  
como é o caso das pulgas e das carraças. Os parasitas podem transmitir doenças às pessoas,  
por esse motivo a desparasitação interna de cães e gatos deve ser feita pelo menos de quatro  
em quatro meses.

Já estou protegida! Protege também o teu amiguinho de quatro patas!
Se tiveres alguma dúvida fala com o veterinário, que te aconselhará os cuidados 
que deves ter com o teu animal de estimação.

Elabora uma história que descreva uma aventura 
da Mimosa com o seu novo amigo Tobias



Ajuda a Mimosa a encontrar palavras nesta sopa de letras

Cão
Carraça
Gato
Lombriga
Parasitas
Pulgas
Ténia
Vacina

Um amigo para a vida
Tenho um novo amigo – o Tobias. As minhas donas foram adotá-lo ao Canil Municipal.
Ainda não conheço bem este novo amigo e já o adoro!
Sabias que no Canil Municipal lhe colocaram um microchip? Não sabes o que é? O microchip é uma pequena cápsula do tamanho de um grão de arroz que 
permite identificar eletronicamente o animal e os seus donos, é obrigatório para todos os cães nascidos a partir de 1 de julho de 2008. 

Queres um amigo como eu e o Tobias? Vai ao Canil Municipal e adota um amigo para a vida!
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Elabora uma história que descreva uma aventura 
da Mimosa com o seu novo amigo Tobias



Um passeio no parque
Vamos passear?
Quando ao parque vou passear a coleira e a trela não podem faltar!
Sabias que todos os cães e gatos que circulam na via pública são obrigados a usar coleira e trela? 

Outro objeto que não pode faltar é um saco para os meus cocós apanhar.

Pinta o desenho



Assinala com um X 
o comportamento correto

   À descoberta do Canil Municipal
As minhas donas, a Mariana e a Madalena, querem adotar um amiguinho novo para juntar-se a mim e, por isso, decidiram ir  
ao Canil Municipal.
Há pessoas que dizem que no Canil Municipal há muitos cães rafeiros mas, na verdade, na minha opinião, rafeiros foram os donos 
que os abandonaram.
O Canil Municipal é um espaço localizado no concelho de Santiago do Cacém, que recolhe os cães que foram abandonados pelos 
seus donos, tornando-se numa casa temporária onde os animais são tratados e mimados até serem adotados por uma nova família.

 Antes das minhas donas irem ao Canil Municipal, pensaram muito bem, estava sempre a ouvi-las 
 sussurrar que a decisão de ter um animal de companhia é uma responsabilidade. 

 Lembra-te amiguinho, adotar um animal 
 é um compromisso para a vida.



Férias 5 estrelas
Viva, viva, chegaram as férias!
É hora de aproveitar. 

Se fores de férias e não puderes levar contigo o teu amigo de quatro patas,  
não o abandones! 
Sabes que existem alternativas para deixar os animais de estimação  
quando não podem ir de férias com os seus donos? Atualmente, já há locais 
que permitem que leves o teu animal de estimação. Se não for possível que  
o teu amigo de quatro patas vá de férias contigo, podes pedir a alguém da tua 
confiança para tomar conta dele, falares com os teus pais para contratarem 
um serviço de pet-sitting ou deixá-lo em hotéis para cães e gatos.

Nestas férias vou para um hotel canino e vou fazer novos amigos por aqui.

Descobre as 5 diferenças
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