
  

  

Bom  dia.  As  atividades  abaixo  são  baseadas  no  texto:   PROTEÇÃO  DOS             
ANIMAIS,   RELEIA   E   FAÇA   O   QUE   FOI   PEDIDO.     

  
1-  Escolha  um  item  que  configure  maus-tratos  contra  o  animal  e  faça  uma               

história   em   quadrinhos   sobre   o   tema   e   de   que   maneira   pode   ser   solucionado.     
Dê   um   título.     
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2-    Observe   as   figuras   abaixo   e   escreva   os   itens   que   configura   maus-tratos:   
  

a)    _____________________________   
_______________________________   

_______________________________   

  
  

  
  

b)    _____________________________________   

_______________________________________   
  

  
  

  

  
  

c)    ____________________________________   
______________________________________   

  

  
  

  
  

d)    _____________________________________   

_______________________________________   
  

  
  

  

  



  
  

Leia   as   informações   abaixo:   

  1   -   Represente   os   números   citados   na   curiosidade:   (exemplo:   3,5   mil   =   3.500)   

a)   52,2   milhões   de   cães:   ______________________________________   

b)   22,1   milhões   de   gatos:   _____________________________________   

c)   37,9   milhões   de   aves:   ______________________________________   

d)   18   milhões   de   peixes:   ______________________________________  

e)   2,2   milhões   de   outros:   ______________________________________   
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No  Brasil,  quando  falamos  de  pet,  é  importante  lembrar  que  não  se  trata               
apenas  de  cães  e  gatos,  como  também  de  peixes,  aves,  coelhos,  mamíferos              
e  répteis  de  pequeno  porte.  São  mais  de  132,4  milhões  de  animais  de               
estimação  em  nosso  país,  compondo  a  segunda  maior  população  de  cães,             
gatos   e   aves,   e   a   quarta   em   população   de   animais   de   estimação   do   mundo.   

No   Brasil,   temos:   

·             52,2   milhões   de   cães   

·             22,1   milhões   de   gatos   

·             37,9   milhões   de   aves   

·             18   milhões   de   Peixes   

·             2,2   milhões   de   outros   

*Pesquisa   IBGE   quinquenal.   Elaboração:   Abinpet,   dados   2013.   

https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/petblog/2018/08/06/mercado- 
pet-brasileiro/  

https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/petblog/2018/08/06/mercado-pet-brasileiro/
https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/petblog/2018/08/06/mercado-pet-brasileiro/


  Leia   a   curiosidade   abaixo:   

  2   –   Escreva   como   se   lê:   

a)   7.500   =   _______________________________________________________   

b)   10:30h   =   ______________________________________________________   

  

3  -  Segundo  a  curiosidade  acima,  quanto  anos  levará  para  o  Brasil  atingir  a                
média   de   30   milhões   de   gatos?   _____________________________________   

Leia   a   informação   abaixo:   

Por    Canal   do   Pet    |   15/03/2020   10:30h   

O  número  de   gatos  presentes  nas  residências  brasileiras  é  cada  vez  maior  -               
nos  últimos  seis  anos  cresceu  mais  que  o  dobro  do  que  o  de  cães  .  De                  
acordo  com  o  IBGE,  já  são  mais  de  22  milhões  de  gatos  no  país,  e  a                  
expectativa   é   ultrapassar   30   milhões   até   2022.   

A  domesticação  dos  gatos  começou  em  7.500  a.C.  Os  primeiros  fósseis             
foram  encontrados  na  África,  em  uma  região  desértica.  Isso  explica  muito             
sobre  a  fisiologia  urinária  dos  felinos  –  em  um  ambiente  com  escassez              
hídrica,  o  organismo  concentra  a  urina  e  é  capaz  de  sobreviver  com  pouca               
ingestão  de  água.  Não  à  toa,  os  gatos  de  hoje  em  dia  ainda  bebem  pouca                 
água   e   concentram   a   urina.     
Fonte:   undefined  -  iG  @       

https://canaldopet.ig.com.br/curiosidades/racas/2020-03-15/10-curiosidades-sobre-gatos-que-todo-dono-deveria-saber.html   

    

    
Coelho   bota   ovo?   

Não,   coelho  não  bota  ovo .  (,)  As  dúvidas  sobre  sua  forma  de  reprodução               
estão  diretamente  relacionadas  às  nossas  tradições  da  Páscoa  que  têm  o             
ovo   e   o   coelho   como   alguns   de   seus   principais   símbolos.   

(...)  Desde  a  época  do  antigo  Egito  eles  já  eram  considerados  ícones  da               
fertilidade  já  que  o  coelho  fêmea  pode   dar  à  luz  de  quatro  a  oito  vezes  por                  
ano  e,  em  cada  uma  das  gestações,  podendo  ter  entre  oito  e  10  filhotes.                
Logo,   não   existe   ovo   de   coelho.   

https://www.peritoanimal.com.br/coelho-bota-ovo-23436.html  

https://canaldopet.ig.com.br/curiosidades/especiais/2020-02-23/preferencia-por-gatos-maior-no-brasil-do-que-no-resto-do-mundo.html
https://canaldopet.ig.com.br/curiosidades/racas/2020-03-15/10-curiosidades-sobre-gatos-que-todo-dono-deveria-saber.html
https://canaldopet.ig.com.br/curiosidades/racas/2020-03-15/10-curiosidades-sobre-gatos-que-todo-dono-deveria-saber.html
https://www.peritoanimal.com.br/coelho-bota-ovo-23436.html


O  Laboratório  Pet  Saúde  observa  a  vida  de  alguns  coelhos  fêmeas  durante  o               
ano.   Veja   abaixo   a   tabela   dessas   observações:   

    

  4-   Complete   os   dados   da   tabela:   

a)   Quantidade   de   filhotes   no   ano   do   coelho   fêmea   1:____________________   

b)   Quantidade   de   filhotes   no   ano   do   coelho   fêmea   2:   _____________________  

c)   Quantidade   de   filhotes   no   ano   do   coelho   fêmea   3:_____________________   

    

5  –  Ao  final  do  ano,  qual  foi  o  total  de  filhotes  nascidos  no  Laboratório?                 
_______________________________________________________________     

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

Observação   anual   dos   coelhos   fêmea   

coelho   Nº   de   gestação   
durante   1   ano   

Médias   de   
filhotes   por   
gestação   

Quantidade   de   filhotes   
no   ano   

Coelho   fêmea   1   5   9   a)   

Coelho   fêmea   2   8   8   b)   

Coelho   fêmea   3   7   9   c)   



  
  

Bom   dia!   

Tudo   bem   com   você?   

Hoje  em  nossa  primeira  aula  de  HISTÓRIA,  vamos  continuar  com  o  projeto  da               
semana,  PROGRAMA  PROTEÇÃO,  DIREITOS  E  BEM  ESTAR  ANIMAL  de           
maneira   bem   gostosa.   

Vamos   assistir   ao   filme:   “    RIO   •   MELHORES   MOMENTOS   “   

https://youtu.be/b5f8NSMu5gY   

Lindo!   

Agora   responda   em   seu   caderno   sobre   o   filme   RIO.   

1-  Quem   são   os   personagens?  

2-  Que   estado   se   passa   a   história?   

3-  O   que   aconteceu   com   Blue   no   início   do   filme?   

4-  Quem   sequestrou   Blue   e   Jade,   porque   fez   isso?   

5-  Cite   cinco   animais   que   aparecem   no   filme.   

    

Espero   que   tenha   gostado   

Até   a   próxima   aula.   

Beijos.  
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