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Texto Informativo

Assista ao vídeo e conheça as curiosidades da Harpia, uma ave de rapina.

https://youtu.be/3GKRko5soXo

1) Com as informações do vídeo, preencha a ficha técnica do

animal:            

HARPIA

Também conhecida 
como:

_______________________________________________

______________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________

_

Comprimento: _______________________________________________

Peso: Fêmeas:________________________________________
Machos: ________________________________________

Envergadura: _______________________________________________

Alimentação: _______________________________________________

______________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________
_

Coloração: penas/ pernas
e pés

_______________________________________________

______________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________
_

Regiões onde pode ser 
encontrada:

_______________________________________________

______________________________________________________________________

https://youtu.be/3GKRko5soXo


_

______________________________________________________________________
_

2) Agora, leia o texto a seguir para responder as questões:

Harpia a maior águia do mundo

A harpia amazônica é a maior águia do mundo. Chega a atingir 90 cm de altura e

1,05 m de comprimento  da ponta  da cauda à  do bico.  A envergadura  da asa

medida de uma extremidade à outra é de 1,7 m a 2,1 m. Algumas de suas penas

chegam a ter mais de 50 cm.

Disponível em:www.avesderapinabrasil.com/harpia

a) Quais são as medidas que aparecem nas informações sobre a Harpia 

amazônica?

____________________________________________________________

b)  Quais medidas da harpia são maiores que 1 m?

_____________________________________________________________

c) Quais das medidas da harpia são menores que 1 m?

______________________________________________________________
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Vamos relembrar um pouco a reta numérica? 

https://www.youtube.com/watch?v=V_zidjBjO7I

1) Observe a reta numérica abaixo faltam alguns números nela, complete para 

responder as questões a seguir.

a) Se essa reta numérica fosse uma régua, quantos centímetros ela teria?

_____________________________________________________________

b) Qual o padrão dessa reta numérica?

_____________________________________________________________

c) Qual seria o número depois do número 15?

_____________________________________________________________

d) Com qual número essa reta começa? É o mesmo número que inicia a régua?

_____________________________________________________________

Vamos assistir a explicação a seguir sobre medidas de comprimento?

https://www.youtube.com/watch?v=KMN7iltONvU

https://www.youtube.com/watch?v=KMN7iltONvU
https://www.youtube.com/watch?v=V_zidjBjO7I


Agora, vamos fazer alguns exercícios do nosso livro didático, para relembrar tudo que 

aprendemos sobre medidas de comprimento. Abra seu livro nas páginas 99 e 100, faça as

atividades e envie foto do registro na nossa sala de aula virtual para correção e dúvidas.

        

 

Boa
atividade!


