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Matemática  e  Geografia       Quarta-feira 

Mata Atlântica 

A Mata Atlântica é a casa da maioria dos brasileiros. Nela vivem mais de 145 milhões de 
pessoas em 17 estados e 3.429 munícipios. Sendo a vegetação nativa de Ribeirão Pires. 

 
Estima-se que existam na Mata Atlântica cerca de 20 mil espécies vegetais (35% das 

espécies existentes no Brasil). 
 

 

As árvores mais comuns são:  
Pau-brasil 12 metros 
Ipê-amarelo 30 metros 
Pitangueira 4 metros 
Cedro-rosa 35metros 
Canela 9 metros 
Quaresmeira 12 metros 
Cambucizeiro  5 metros 

Mata  
Atlântica 
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A fauna da Mata Atlântica, abriga, aproximadamente, 850 espécies de aves, 370 de 
anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de peixes. Merecem destaque o macaco-
prego, o tucano, o tamanduá e o mico-leão-dourado. 

MICO-LEÃO-DOURADO 
 
 
 
 
 
 
 
Peso: entre 350g e 800g; 
Comprimento: entre 27cm e 32cm, com 
cauda até 40cm; 
Alimentação: frutas, legumes, flores, 
animais invertebrados e pequenos répteis; 
Ciclo de vida:habitat natural: até 15 anos. 
 

MACACO-PREGO  
 
 
 
 
 
 
 
Peso: entre 2,5 kg e 3,7 kg; 
Comprimento: entre 33 cm e 48 cm; com 
cauda: até 47 cm 
Alimentação: frutas, sementes, ramos 
novos, ovos de aves, insetos e até 
vertebrados de pequeno porte. 
Ciclo de vida: habitat natural: até 40 anos. 
 

Vamos registrar no caderno.  

E. M. Eng. Carlos Rohm I. 
Ribeirão Pires, 16 de junho de 2021. 
 
1) Qual é a vegetação predominante no seu estado? 

2) Das árvores mais comuns presente na mata Atlântica qual é a mais alta? Transforme sua 
altura em centímetros: 
 

3) Qual a diferença em centímetros entre a canela e o ipê-amarelo? 

4) Em relação a fauna que espécie de animais possui maior variedade na mata Atlântica?  

5) Qual o tamanho do macaco-prego contando corpo e cauda? 

6) Qual a diferença de peso entre o mico-leão-dourado e o macaco-prego? 

7) Escolha uma ave da mata Atlântica e faça uma ficha técnica, não se esqueça da ilustração. 

BOA AULA!!! 
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História – Quarta-feira 

Moradores da mata: os Guarani 
 

Grande parte da população brasileira vive na Mata 
Atlântica, pois foi na faixa de abrangência original desse 
bioma – 15% do território brasileiro – que se formaram 
os primeiros aglomerados urbanos, os polos industriais 
e as principais metrópoles. São aproximadamente 120 
milhões de pessoas (70% do total) que moram, 
trabalham e se divertem em lugares antes totalmente 
cobertos com a vegetação da Mata Atlântica. 

Embora a relação não seja mais tão evidente, pela 
falta de contato com a floresta no dia-a-dia, essas pessoas ainda dependem dos remanescentes florestais 
para preservação dos mananciais e das nascentes que os abastecem de água, e para a regulação do clima 
regional, entre muitas outras coisas. 

A Mata Atlântica também abriga grande diversidade cultural, constituída por povos indígenas, como 
os Guaranis, e culturas tradicionais não-indígenas como o caiçara, o quilombola, o roceiro e o caboclo 
ribeirinho. Apesar do grande patrimônio cultural, o processo de desenvolvimento desenfreado fez com que 
essas populações ficassem de certa forma marginalizadas e muitas vezes fossem expulsas de seus territórios 
originais. 

Essas populações tradicionais têm relação profunda com o ambiente em que vivem, porque dele são 
extremamente dependentes. Vivem da pesca artesanal, da agricultura de subsistência, do artesanato e do 
extrativismo, como a coleta de caranguejos no mangue, ostras no mar e o corte do palmito na floresta. Seu 
modo de vida, apesar de eventuais práticas que agridem o ambiente, define-se por seu trabalho autônomo, 
por sua relação com a natureza e pelo conhecimento que conservam através da tradição. 

Fonte: https://apremavi.org.br/mata-atlantica/moradores-da-mata/ 
 

ASSISTA O VÍDEO A SEGUIR PARA COMPLEMENTAR SEUS ESTUDOS E RESPONDA: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xxSrdcg7Dko 
 

1) Baseado no texto que você leu e no vídeo apresentado, como podemos definir a relação 
do povo Guarani com a natureza? 

2) Quais são as principais atividades praticadas pelos Guaranis? 

3) A cultura e a religiosidade desse povo estão cultivadas até os dias atuais e sendo passadas 
para as novas gerações? Explique. 


