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ATIVIDADES DE CIÊNCIAS COM O USO DO PORTAL BRITANNICA® ESCOLA 

3º ano/7º ano – Ens. Fund. de 9 anos/

Sondar o conhecimento dos alunos sobre os mamíferos.

Realizar um levantamento sobre os conhecimentos dos alunos em relação aos animais mamíferos:
 ▪ O que esses animais possuem em comum?
 ▪ Onde vivem?
 ▪ Do que se alimentam?
 ▪ Como se reproduzem?
 ▪ Que animais fazem parte da classe dos mamíferos?

 
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/mam%C3%ADfero/481817

No campo Pesquisar, procurar o termo “mamífero” e ler as informações. 
A partir da leitura, elaborar um cartaz contendo as características comuns aos animais da classe
dos mamíferos. 
Comparar as informações com as levantadas na atividade 1.

Procurar informações sobre um animal mamífero.
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/browse/animals/2650160

Em Reino Animal/Mamíferos, realizar uma pesquisa sobre algum animal listado.
Preferencialmente escolher um animal citado na atividade 1. Caso seja necessário (de acordo com
a avaliação do professor), escolher outro animal da lista. 

 

Identificar características dos animais pertencentes à classe dos mamíferos.

http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/mam%C3%ADfero/481817
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/browse/animals/2650160


ATIVIDADES DE CIÊNCIAS COM O USO DO PORTAL BRITANNICA® ESCOLA 

Entender como acontece a reprodução dos mamíferos. 
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/mam%C3%ADfero/481817

No campo Pesquisar, procurar o termo "mamífero" e ler as informações relacionadas à reprodução dos
mamíferos.
Utilizando um editor de textos, escrever um texto explicando como se dá a gestação nos
mamíferos. Explicar e exemplificar os marsupiais. 

Ornitorrinco: http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/ornitorrinco/482231
Equidna: http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/equidna/481193

Realizar uma pesquisa sobre os ornitorrincos e as equidnas – únicos mamíferos que botam ovos.
Observar as imagens e ler as informações sobre esses animais:

 ▪ Onde são encontrados?
 ▪ Quais suas características físicas?

http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/mam%C3%ADfero/481817

No campo Pesquisar, procurar o termo "mamífero" e ler as informações relacionadas a onde vivem os
mamíferos.
Reproduzir, através de uma maquete ou desenho, o habitat dos mamíferos.

http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/browse/list/videos#/

Em Videoteca, ver vídeos de animais mamíferos:
 ▪
 ▪ Dividir os vídeos entre grupos ou duplas de alunos.

 
▪ Em cada vídeo, observar:

1. Em que local os animais estão?
2. O que estão fazendo?
3. Que som pode ser ouvido?

Identificar o habitat dos mamíferos.

Identificar mamíferos que nascem a partir de ovos.

Identificar animais mamíferos e observar alguns de seus hábitos.

http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/mam%C3%ADfero/481817
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/mam%C3%ADfero/481817
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/ornitorrinco/482231
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/equidna/481193
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/browse/list/videos#/
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Definir a palavra "extinção".
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/search/dictionary?query=extin%C3%A7%C3%A3o

Em Dicionário, realizar uma pesquisa sobre o significado da palavra "extinção".
Para acessar o dicionário: digitar a palavra desejada no campo Pesquisar; selecionar Dicionário; 
clicar na lupa.

http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/esp%C3%A9cie-amea%C3%A7ada/481226

No campo Pesquisar, fazer uma busca sobre espécies ameaçadas.
Ler o artigo.
Elaborar uma síntese do material, incluindo:

http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/animais-extintos/480611
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/mastodonte-e-mamute/481855

Em Reino Animal/Animais Extintos, realizar uma pesquisa sobre mamíferos extintos.

Conhecer mamíferos que estão ameaçados de extinção.

▪
▪
▪
▪

O que é uma espécie ameaçada de extinção?
Quais os fatores que colocam em risco os animais?
Quais são os mamíferos que estão ameaçados?
O que é possível fazer para evitar a extinção desses animais?

Conhecer mamíferos que foram extintos.

http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/search/dictionary?query=extin%C3%A7%C3%A3o
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/esp%C3%A9cie-amea%C3%A7ada/481226
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/animais-extintos/480611
http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/mastodonte-e-mamute/481855
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	cie_bio_Mamíferos (280817)-04

