
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 
    Projeto: CãoMiando 

Proponente: SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS VIDANIMAL 

Local:  Itabirito/MG 

Responsável Técnico: Renata Fonseca 
 
 

No dia 7 de dezembro de 2022 a equipe do Semente, representada por Paula Grandi e 

Luísa Portella, realizaram uma visita de vistoria ao Projeto - CãoMiando, para verificar as ações de 

conscientização e educação ambiental que estão sendo realizadas pela Sociedade Protetora dos 

Animais – VIDAANIMAL na cidade de Itabirito -Minas Gerais.  

Para a realização da visita, inicialmente foi analisado o plano de monitoramento, junto 

ao cronograma com os meses de execução de cada objetivo/atividade. 

O objetivo do projeto é trazer para a sociedade de Itabirito a conscientização em relação 

à responsabilidade social e ao respeito com todos os animais, especialmente os cães e gatos. 

Assim, a equipe do Semente verificou o andamento das atividades participando de uma 

apresentação do projeto pela associação, ao qual foram detalhadas todas as ações realizadas 

até o momento da visita.  Luiz Otávio Torres, coordenador do projeto apresentou com detalhe 

as metas alcançadas em cada fase do projeto, sendo sete escolas atendidas no munícipio, com 

realização de palestras educativas aos alunos do ensino fundamental e infantil e posteriormente 

aplicação de um jogo educativo, de tabuleiro, em que os alunos respondem as perguntas e vão 

avançando nas casas. Outra atividade apresentada e realizada pelo projeto, foram as 

capacitações de agentes comunitários de saúde, endemias e servidores de serviço de controle 

animal, através de 4 capacitações. A Capacitação dos Educadores Ambientais do Parque 

Ecológico Municipal, foi uma atividade também proposta pelo projeto tendo o CODEMA como 

participantes extras nas capacitações.  



 

 

 

   

Após a apresentação do projeto a equipe Semente acompanhou uma gravação de rádio, 

realizada pela instituição, que ocorre quinzenalmente. O tema abordado na gravação foi saúde 

animal, com foco na alimentação natural de cães e gatos, tendo a participação e entrevista da 

Médica veterinária, Ana Luiza Mendanha especialista nesta área.  



 

 

   

 

Ao final da visita fomos em uma das escolas que receberam o projeto, Escola Municipal 

Laura Queiroz, localizada no bairro Esperança, em Itabirito. A escola ficou temporariamente 

fechada devido as chuvas do início do ano de 2022, comprometendo a realização dos jogos com 

os alunos, com isso a equipe do projeto retornou à escola no meio do ano para a continuidade 

das ações com aplicação do jogo. A diretora da unidade, Cristiana Balsanelli, afirma que o 

projeto é muito importante para uma formação humanitária. “Estamos trabalhando com a 



 

 

formação cidadã e o projeto tem tudo a ver com a proposta da escola. Quanto antes os alunos 

tiverem contato com essa temática, mais forte será a consciência dos mesmos na medida em 

que forem se desenvolvendo enquanto pessoas responsáveis pelo meio ambiente sustentável”, 

destaca.  

 

   

 



 

 

Observamos que as ações do projeto tiveram grande alcance da população de itabirito, 

devido aos programas constantes de rádio, ao grande número de escolas participantes dos 

programas de educação ambiental e o número de participantes nas capacitações dos agentes. 

O projeto possui ações importantes para a população de Itabirito, uma vez que até então, ainda 

não haviam trabalhos de conscientização que auxiliem a população a entender melhor o seu 

papel no controle populacional e na promoção do bem estar animal. 

Ao final da visita conclui-se que o projeto está em andamento, e que as atividades estão 

sendo realizadas conforme o previsto. 

Sem mais, 

Belo Horizonte, 15 de novembro de 2022. 


