Escola do Grande ABC incentiva guarda responsável e promove feira
de adoção animal
Preocupado com o problema do abandono dos animais nas ruas, o Colégio Singular, com
unidades no ABC Paulista, inseriu em sua grade pedagógica atividades ligadas à guarda
responsável dos animais, por meio da ESPA - Equipe Singulariana de Proteção aos Animais.
Entre as atividades está a feira mensal de adoção de animais, cuja edição de abril acontecerá no
sábado (14) a partir das 9 horas, no estacionamento da OAB Santo André, localizado na avenida
Portugal, 233 – Centro. A entrada é gratuita e quem desejar adotar um pet precisará apresentar
documentos pessoais, comprovante de residências e preencher alguns critérios como ser maior
de 18 anos e ter a concordância de toda a família. Nesse dia, também são fornecidas
informações sobre guarda responsável e orientações jurídicas. Somente no último ano, mais de
130 animais ganharam um novo lar.
Além da feira, também promove ações lúdicas, campanhas de arrecadação de ração e de
dinheiro, por meio de venda de camisetas ligadas à causa animal, para promover a castração e
vacinação dos animais abandonados,
O tema guarda responsável é trabalhado com abordagem diferenciada para cada faixa etária. Na
Educação Infantil, o assunto envolve jogos, histórias e entrevistas; a partir do Ensino
Fundamental as atividades são intensificadas e as crianças aprendem sobre as necessidades
básicas; cuidados e respeito; criam material para divulgação e conscientização como folders,
panfletos, cartazes, blogs.
Outras atividades que complementam os trabalhos da ESPA são a tradicional Cãominhada –
evento anual, em parceria com a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André,
que reúne mais de 4 mil pessoas que levam seus animais para caminharem e campanhas de
arrecadação de ração, arroz, vasilhas, casinhas, medicamentos entre outros itens, encaminhados
para ONGs e cuidadores voluntários de animais.
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