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O nosso tema,
surgiu após o
interesse dos
alunos em

conhecer um
pouco mais

sobre o habitat
dos animais na

floresta
amazônica. 
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Atualmente, inúmeros
animais que vivem na

Floresta Amazônica estão
ameaçados de extinção,

desde mamíferos, peixes,
aves e anfíbios.

Algumas das principais
causas são: o desequilíbrio
ambiental; a caça e pesca
predatória; a poluição do

solo, do ar e da água;
alterações climáticas; tráfico

de animais; e perda ou
fragmentação dos habitats.
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"Podemos falar o que os animais comem"               
                       aluno Y.R. 6

Momento de leitura após pesquisa na
biblioteca! 



O que são a fauna
e a flora?

 
 
 
 
 
 

"Posso escrever o que está no computador" P.P 7

Realizando
pesquisa
sobre as

curiosidades
do animais
ameaçados
de extinção!



cineminha: Filme " rio"

Nossa gente coitada da Blue .
" I F."
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Atividade  realizada após assistirem ao filme " Rio".
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       alimentação e
curiosidades dos animais

Amazônia

"Podemos desenhar o mapa
da amazônia " S. O. e Y. R.
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pesquisa do mapa da
amazônia

"Que díficil desenhar esse mapa" S.O
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Apresentações são ferramentas de comunicação que podem
ser usadas em negócios, demonstrações, palestras, aulas,

relatórios e pesquisas, entre outras aplicações.
 

A combinação de texto e imagens ajuda a transmitir a
mensagem de forma clara e segura, melhorando o
entendimento e cativando a atenção do público.

 
"Nossa como o tamanduá consegue comer

formigas"M.E.
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dia de aula
aberta!
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Iniciando o
nosso
Infográfico
do filme
"RIO"
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HORA DE MOSTRAR COMO FICOU O INFOGRÁFICO!
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Olha o cartaz
realizado pelos
alunos (as) com
diversas
curiosidades dos
animais,
inclusive a sua
alimentaçãoo.
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Na atividade proposta,
os alunos (as) tiveram

que propor soluções de
como evitar o tráfico

de animais. 
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"Poderia ter mais guardas nas florestas para evitar o tráfico" Y.N 
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o nosso projeto teve por objetivo
Identificar as muitas espécies de
animais que estão ameaçadas de
extinção na floresta amazônica.

despertando valores e
conscientizando sobre a importância

da preservação e cuidados com o
meio ambiente para sobrevivência

dos animais em extinção.

19


