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OS NOSSOS AMIGOS ANIMAIS 

Você sabia que existem animais que estão praticamente desaparecendo do planeta! Isso é, no 
mínimo, muito preocupante, pois qualquer espécie, animal ou vegetal, por mais simples que seja, 
tem muito valor para o meio ambiente e é insubstituível. 

Atividade: Mostrar as imagens da historia “Os nossos amigos animais” e conversar com a criança 
sobre a existência de diversos animais, na natureza, que estão em extinção devido ao 
desmatamento, às queimadas, à caça predatória, ao desrespeito ao meio ambiente, para que 
haja uma efetiva conscientização ambiental onde, os animais domésticos e selvagens também 
fazem parte do nosso meio ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=0FdA4c17Kak&t=163s 

Pesquise em revistas, jornais ou mesmo na Internet, fotos de animais que estão em extinção para 
que as crianças possam visualizar o nome e a aparência deles. 

Sugestão: https://www.peritoanimal.com.br/animais-em-extincao-na-amazonia-imagens-e-
curiosidades-23411.html 

Conscientizar e estimular, através da leitura e da pesquisa, de que precisamos cuidar e valorizar 
esses animais mesmo com pequenos atos. 

Aproveite esse momento e registre as pesquisas e a leitura, com fotos ou vídeos, para que 
possamos vislumbrar esse aprendizado e montarmos nosso lindo portfólio das devolutivas das 
famílias com as crianças.  

 

Material necessário:  internet, computador ou celular, jornais, revistas e/ou livros. 
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Atividades 

Salada de frutas 

Estratégia: 

A família irá apresentar para a criança alguns tipos de frutas e pedir para ela(e) identificá-las 
explorando seu conhecimento, em seguida irá tampar os olhos da criança e pedir para ela degustar e 
adivinhar qual fruta é.....no final da brincadeira poderiam fazer uma salada de frutas juntamente com a 
criança 

 

 

 

 


