
Trechos do texto “Como adaptar seu pet a um novo bicho?” 
(Recorte e distribua entre os grupos) 

Relação canina 

Se você já tem um cachorro e quer outro, prepare o ambiente. Brinquedos e 
objetos que tenham o cheiro do novo morador podem ajudar o pet da casa a 
se acostumar com o odor de outro bicho. Mais uma ideia é fazer a 
apresentação em ambiente neutro e passear com os dois antes de colocá-los 
na mesma casa. Também brinque com o mais velho no ambiente em que o 
novato está – assim, ele cria uma lembrança positiva. Deixe que os dois se 
cheirem e se conheçam melhor, mas fique perto para evitar brigas. 

Entre bichanos 
 
Com dois gatos, a apresentação deve ser feita ao poucos. O novato deve ter 
um quarto só para ele por alguns dias, com todos os objetos de que precisa. 
Depois dos primeiros dias, troque os objetos dos gatos, como cobertores e 
tigelas, para que eles se conheçam pelo olfato. Quando os animais se 
acostumarem com os objetos, mude-os de quarto e deixe que se vejam de 
longe. Aos poucos, permita que eles compartilhem momentos, como a hora 
da refeição. Dê atenção especial ao primeiro e mantenha a rotina dele ao 
máximo que puder. 
 

Inimigos? 

Quando um cão chega, a primeira reação do gato é se esconder. Por isso, é 
importante que ele tenha lugares para se isolar. Respeite o tempo dele e 
espere que a curiosidade o leve até o recém-chegado. Se você já tem um 
cachorro e decidiu criar um bichano, mantenha os dois separados no início. 
Isso faz com que o cão sinta o cheiro do gato e se acostume. Ao 
apresentá-los, leve brinquedos e petiscos. Apesar de serem bem diferentes, 
eles podem se dar muito bem! 

Olha o passarinho! 

Ter um gato filhote desde cedo em contato com o pássaro é o jeito mais fácil 
de fazê-lo entender que o bichinho é um companheiro. Mantenha a ave fora 
da gaiola por um tempo e deixe que o gatinho se aproxime. Se o gato é mais 
velho e o passarinho é o novo morador, tome mais cuidado. Tente 
acostumar o bichano com a presença do pássaro, mas esteja sempre por 
perto! A adaptação entre cachorro e passarinho é mais fácil, mas requer 
atenção, principalmente se o cão for agitado ou agressivo. 

Fonte: REVISTA RECREIO. Como adaptar seu pet a um novo bicho? Disponível em: 
<http://recreio.uol.com.br/noticias/zoo/como-adaptar-o-pet-a-um-novo-bicho-cachorro-cao-gato
-passaro-animal-adaptacao-convivencia-amizade.phtml#.XEwxjlxKi01> Acesso em 25.01.2019. 

http://recreio.uol.com.br/noticias/zoo/como-adaptar-o-pet-a-um-novo-bicho-cachorro-cao-gato-passaro-animal-adaptacao-convivencia-amizade.phtml#.XEwxjlxKi01
http://recreio.uol.com.br/noticias/zoo/como-adaptar-o-pet-a-um-novo-bicho-cachorro-cao-gato-passaro-animal-adaptacao-convivencia-amizade.phtml#.XEwxjlxKi01

