
  

  

  

Bom  dia.  Durante  a  semana  vocês  leram  sobre  Proteção  e  o  bem-estar              
dos   animais.   

1-  Agora  é  a  sua  vez.  Leia  a  notícia  abaixo  e  dê  sua  opinião.  Seja  crítico  e                   
convincente.     
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Cachorro   é   resgatado   após   sofrer   maus   tratos   em   residência   
Crédito:  PMETRP   
A  equipe  de  fiscalização  ambiental  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  da  Prefeitura  de               
Ribeirão  Pires  recebeu  na  tarde  da  última  quinta-feira,  dia  07,  vídeo  denunciando  maus               
tratos  a  um  cachorro.  Nas  imagens,  é  possível  ver  um  homem  agredindo  o  animal  com                 
vassouradas,   na   varanda   da   própria   residência.   

Os  fiscais  realizaram  levantamento  e  identificaram  o  endereço  onde  as  agressões             
aconteceram.  Após  registro  de  boletim  de  ocorrência  junto  a  Delegacia  de  Ribeirão  Pires,               
uma  operação,  conjunta  com  a  Polícia  Civil,  o  Centro  de  Controle  de  Zoonoses  de  Ribeirão                 
Pires   e   a   Secretaria   de   Meio   Ambiente,   foi   montada   para   realizar   o   resgate.   
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Os  vídeos  chegaram  ao  conhecimento  do  vice-prefeito  da  cidade,  Amigão  D’orto,  que              
realizou  contato  com  a  equipe  do  Deputado  Estadual  Delegado  Bruno  Lima,  ativista  dos               
direitos   dos   animais,   que   também   se   juntou   à   operação   para   resgate   do   cachorro.   

O  animal  foi  apreendido  e  será  encaminhado  para  um  abrigo  de  cães.  Já  o  homem  que                  
aparece  nas  imagens  foi  autuado  e  um  inquérito,  pela  Polícia  Civil,  dará  sequência  nas                
investigações   do   caso.   

https://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/noticia/cachorro-resgatado-apos-sofrer-maus-tr 
atos-residencia-ribeirao-pires-115267     
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Hoje  convido  você  a  desvendar  a  charada  da  frase  e  vencer  os  Desafios  da                
Professora   

Resolva  as  operações  abaixo,  coloque  os  resultados  em  ordem  crescente  e             
descubra   a   frase:   

  

a)   227   x   4   =   ________________   MAS   MUDARÁ   

b)   489   +   27   +   209   =   __________   PODE   NÃO   

c)   87   x   12   =    _______________   DESSE   ANIMAL   

d)   789   –   306   =    _____________   SALVAR   

e)   2.199   –   1.352   =    __________   MUDAR   

f)   225   +   396   =    _____________   UM   ANIMAL   

g)   5.000   –   4.136   =    __________   O   MUNDO   ...   

h)   1.874   :   2   =    ______________   O   MUNDO   

  

A   frase   é:   
_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________   
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DESAFIOS   DA   PROFESSORA   

1. Se,   durante   uma   corrida   de   carros,   você   deixa   o   segundo   colocado   
para   trás,   qual   é   a   sua   colocação   após   a   ultrapassagem?   
_________________   

  
2. A   mãe   de   Maria   tem   cinco   filhas:   Fafá,   Fefê,   Fifi,   Fofó   e?   Qual   é   o   

nome   da   quinta   
filha?_________________________________________________   
  

3. No   caminho   de   casa   até   o   mercado,   uma   senhora   conta   10   árvores   à   
sua   direita.   Após   as   compras,   ela   volta   para   casa   e   conta   10   árvores   à   
sua   esquerda.   Quantas   árvores   ela   viu   no   total   nesse   dia?_________   

            ___________________________________.   
  
  


