
  
  

  
Bom  dia!!!  Essa  semana  vamos  estudar  um  pouco  sobre   proteção  e             
bem-estar   dos   animais.     
  
  

1-  Vamos  fazer  um   PODCAST  (Gravar  em  áudio  sua  leitura  completa  do  texto               
abaixo   e   enviar)   
  
  
  

O  dia  mundial  dos  animais  existe  para  chamar  a  atenção  da           
humanidade  sobre  a  importância  de  preservar  a  vida  de  todas  as  espécies.              

Celebra-se  anualmente  no  dia  04  de  outubro ,  dia  de  São  Francisco  de  Assis  -               
o  santo  padroeiro  dos  animais  e  da  natureza.  É  um  alerta  para  cuidarmos  da                

natureza  -  afinal,  fazemos  parte  dela!  Também  é  uma  data  para  homenagear  os               

nossos   inseparáveis   mascotes,   cachorro   e   gato.   
 É  uma  oportunidade  para  você  aprender  mais  sobre  bem-estar  e  saúde             

animal.  Veja  os  itens  abaixo  que  veremos  durante  a  semana  tudo  sobre  o  dia                
mundial   dos   animais:   

● História   e   origem   do   dia   mundial   dos   animais   
● Proteção   Animal   

● Como   denunciar   maus-tratos   

● Saúde   animal   e   qualidade   de   vida   do   seu   pet   
  

  
  

  

  
  

ESCOLA   MUNICIPAL   LAVÍNIA   DE   FIGUEIREDO   ARNONI   
Nome   do   aluno:    Semana   1   
Professor:   Rose,   Madalena   e   Ilza   Data:   

01/03/2021   
Turma:    
5ºs   anos   

Componente   Curricular:   Língua   Portuguesa   
  

Entregar   devolutiva   na   Google  
Classroom   



  
A   origem   do   dia   mundial   dos   animais   
  

O  dia  internacional  dos  animais  foi  instituído  oficialmente  em  8  de  maio              
de  1931,  durante  o  International  Animal  Protection  Congress ,  sediado  em           

Florença,  Itália.  Na  ocasião,  organizações  de  proteção  aos  animais  decidiram            

oficializar  a  celebração  da  data  em  4  de  outubro,  dia  de  São  Francisco  de               
Assis  -   o   santo   padroeiro   dos   animais   e   da   natureza.   

 Essa  comemoração  já  acontecia  antes.  O  escritor  e  editor           
alemão  Heinrich  Zimmermann ,  também  ativista  em  defesa  dos  animais,          

organizou  o  primeiro  World  Animal  Day.  Zimmermann  queria  celebrar  o          

primeiro  World  Animal  Day  no  dia  4  de  outubro,  porém  o  Sport  Palace,  em              
Berlim,  Alemanha  estaria  ocupado  nessa  data.  Então  ele  antecipou  o  evento             

para  24  de  março  de  1925,  contando  com  a  participação  de  mais  de  cinco  mil                 
pessoas   no   evento.      

Inicialmente,  era  um  movimento  constituído  por  organizações  de  apenas           

quatro  países:  Alemanha,  Áustria,  Suíça  e  a  antiga  Tchecoslováquia.  Hoje,            
diversos  países  de  todos  os  continentes  celebram  o  dia  internacional  dos            
animais .  

  

Proteção   animal:   um   mundo   melhor   para   os   animais    
  

“A  grandeza  de  uma  nação  pode  ser  julgada  pelo  modo  que  seus              

animais  são  tratados”,  já  falou  Mahatma  Gandhi.  O  dia  mundial  dos  animais  é               
um  movimento  de  proteção  aos  animais ,  de  combate  ao  tráfico  ilegal  de             

animais  silvestres,  contra  maus-tratos,  e  também  para  conscientizar  e           

sensibilizar  a  população  sobre  a  vulnerabilidade  e  a  preservação  da  vida  de             
todas   as   espécies.   

Em  04  de  outubro,  no  dia  internacional  dos  animais ,  diversas  ações            
acontecem   mundo   afora   em   prol   da   vida   animal:   

  

● Arrecadação   de   fundos   para   Ongs.   e   abrigos;   
● Ações   para   doações   de   ração   e   utensílios   para   pets;   

● Feiras   de   adoção;   
● Campanha   de   vacinação   e   castração.   



  
  

  
Leia   as   curiosidades   abaixo   e   responda   as   questões:   

    

1  –  O  comprimento  de  um  sapo  Cururu,  que  vive  na  beira  do  rio,  é  de  10  à  15                     
cm,  se  ele  consegue  pular  100  vezes  seu  próprio  tamanho,  qual  é  a  altura  do                 
seu   pulo?   

a)   100   à   150   metros   

b)   100   à   150   milímetros   

c)   100   à   150   centímetros   

d)   10   à   15   metros   

Observe   a   tabela   e   recorde   os   conceitos   já   estudados:   
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Curiosidades   sobre   o   mundo   animal   

●   Você  sabia  que  alguns   sapos  podem  pular  até   100  vezes  o  próprio               
tamanho?   

● Os    ratos    também   sentem   cócegas.   
●   As   lesmas  podem  se  esconder  em  sua  concha  por  até  três  anos,  a  fim                 

de   se   proteger   do   tempo   ruim.   
● Um   pássaro   como   a    andorinha    pode   voar   por   até   10   meses   sem   parar  
●    O    beija-flor    pode   bater   suas   asas   até   200   vezes   por   segundo.   

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/os-animais.htm  

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/os-animais.htm


Pensando  nessa  curiosidade   “ As   lesmas  podem  se  esconder  em  sua            
concha  por  até  três  anos,  a  fim  de  se  proteger  do  tempo  ruim”,  responda                
as   questões   abaixo:   

2   –   Há   quantos   dias   em   três   anos?   

a)   1105   dias   

b)   1095   dias   

c)   1059   dias   

d)   1080   dias   

Unidade   Corresponde   a   

1   dia   24   horas   

1   semana   7   dias   

1   quinzena   15   dias   

1   mês   30   dias   

1   bimestre   2   meses   

1   trimestre   3   meses   

1   quadrimestre   4   meses   

1   semestre   6   meses   

1   ano   365   dias   ou   12   meses   

1   década   10   anos   

1   século   100   anos   

1   milênio   1.000   anos   



3   –   Há   quantos   semestres   em   três   anos?   

a)   18   semestres   

b)   12   semestres   

c)    9   semestres   

d)    6   semestres   

    

4  -Uma  andorinha  pode  voar  por  até  10  meses  sem  parar,  isso  equivale  dizer                
que   ela   pode   voar   quantos   dias   seguidos?   

a)   306   dias   

b)   299   dias   

c)   301   dias   

d)   300   dias   

Leia   a   informação   abaixo:   

5-   Assinale   a   decomposição   do   número   12.000:   

a)   10   +   2   +   000   

b)   100   +   20.000   

c)   10.000   +   2.000   

d)   12.000   +   100   

6  -  Leia  a  curiosidade  abaixo  e  responda  a  situação  problema,  lembrando  que               
todo   problema   tem   a   sua   resposta,   então   dê   a   resposta   completa.   

O  primeiro  cão  de  estimação  do  mundo  data  de  cerca  de  12  mil  anos                
atrás.   

https://segredosdomundo.r7.com/curiosidades-sobre-cachorros/  

.  Os  cachorros  têm  noção  do  tempo.  Eles  se  acostumam  a  um  determinado               
horário,   como   a   hora   da   alimentação   ou   do   passeio.   

https://incrivel.club/zhizn-zhivotnye/20-strannyh-malenkih-sekretov-kotorye-hr 
anyat-nashi-pitomcy-949860/   

https://segredosdomundo.r7.com/curiosidades-sobre-cachorros/
https://incrivel.club/zhizn-zhivotnye/20-strannyh-malenkih-sekretov-kotorye-hranyat-nashi-pitomcy-949860/
https://incrivel.club/zhizn-zhivotnye/20-strannyh-malenkih-sekretov-kotorye-hranyat-nashi-pitomcy-949860/


a)  Cebolinha  compra  ração  para  o  Floquinho  no  Pet  Bicho,  no  mês  passado  ele                
comprou   2   kg   de   ração   por   R$6,50   o   quilo.   Quanto   ele   gastou?   

    

b)  Nesse  mês,  a  ração  subiu  para  R$7,30.  Quanto  ele  pagou  esse  mês?               
Quanto   gastou   a   mais?   

    

    

    

  

  

  

    

    


