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Atividades referente ao dia 11/05/2020___ Segunda-feira 

Português: 2º Bimestre: Conteúdo: Cuidados com a natureza__ Unidade 1 

Observar as páginas 14 e 15 e responder o vasculhando ideias. 

Ler a página 16 e responder a 17. 

Ler a 18 e responder a 19. 

 

Matemática: 2º Bimestre: Conteúdo: Muito mais que 1000___ Unidade 1 

Observar as páginas 14 e 15 e responder o vasculhando ideias. 

Ler a 16 e 17 e responder o exercício 1. 

Ler a 18 e responder o exercício 1. 

 

História: 2ºBimestre: Conteúdo: Um jeito de ser e de viver ___ Unidade 1 

Observar as páginas 100 e 101 e responder o vasculhando ideias. 

Ler a 102 e responder o exercício 1. (Caso tenha dúvidas pode pesquisar na 

internet). 

Ler e observar a 103. 

Ler a 104. 

Responder a 105. 

Ler a 106 e responder a 107. 
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Correção dos exercícios do dia 08/05/2020____ Sexta-feira 

Ciências____ Página 160 

1) Lobo-guará 

Bicho-preguiça 

Peixe-boi 

Mico-leão-dourado 

Página 161 

1) a) Sim. Viola os artigos 3º e 4º da declaração, pois o corte das asas é 

um ato cruel e de maus-tratos a uma espécie selvagem que foi 

submetida a esse procedimento para concretizar a privação de 

liberdade. 

 

b) Não necessariamente. O comércio de animais silvestres é legal 

quando autorizado pelo Ibama no caso de algumas espécies. Da mesma 

forma, para ter posse de um animal silvestre, é necessário ter 

autorização do Ibama no caso de algumas espécies. 

 

c) Não, se o animal já foi domesticado (e até mesmo mutilado), ele não 

sobreviverá em seu habitat natural. Neste caso, é preciso entrar em 

contato com órgãos como Polícia Ambiental ou Ibama para que o animal 

seja encaminhado a um santuário parasse cuidado. Em alguns casos, a 

reintrodução do animal é possível, mas é preciso antes fazer um 

trabalho de reabilitação. 

 

Página 162 



2) Vulnerável: significa que a espécie apresenta um risco elevado de 

extinção na natureza em um futuro próximo caso as circunstâncias que a 

ameaçam não melhorem. 

Criticamente em perigo: significa que a espécie apresenta risco 

extremamente elevado e próximo a extinção na natureza. 

 

3) Resposta pessoal. 

 

Arte 

Página 23  

Resposta pessoal. 

 

Página 24 

a) A forma da cabeça, o nariz alongado e os olhos grandes, além do 

tom escuro da pele. 

Página 25 

Resposta pessoal. 

Página 27  

Resposta pessoal. 

Página 28 

2) Embaixo da mesa. 

 


