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Português  

1- Leia a notícia: 

‘Ursa mais triste do mundo’ sai do Piauí e chega a santuário com novo nome e nova vida 

Rebatizada de Rowena, animal passa bem após a viagem. 

                                                                                    22/09/2018 Publicado ás 14h42 

 

         Conhecida na internet como a “ursa mais triste 

do mundo”, Marsha, agora rebatizada de Rowena, 

chegou ao Santuário Rancho dos Gnomos, em 

Joanópolis (SP), na madrugada desta sexta-

feira(21) para sábado (22). 

       Nos últimos meses, Rowena esteve num centro 

de um debate sobre aprisionamento de animais. Ela 

passou anos vivendo no Parque Zoobotânico de 

Teresina(PI), sob o calor da cidade (que chega aos 

40º C) e alimentando –se com comida de cachorro, 

segundo órgãos de defesa dos animais e organização da sociedade civil. 

        Antes do zoológico, a ursa sofreu maus –tratos em um circo por cerca de 20 anos, vivendo 

em uma jaula minúscula e sendo forçada a fazer truques em troca de comida, segundo a 

declaração da ativista Luísa Mell. 

      Depois de autorizada, a transferência foi realizada 

por uma equipe formada por biólogos e veterinários, em 

um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Rowena foi 

transportada dentro de uma cabine climatizada, e 

pousou em São Paulo na noite de sexta –feira. 

      Já em Joanópolis, a ursa ficará em um espaço de 

cerca de 600 metros quadrados, com piscina e caverna. 

 

 

Disponível  em:https://f5.folha.uol.com.br/bichos/2018/09/ursa-mais-triste-do-mundo-sai-do-piaui-e-chega-a-

santuario-com-novo-nome-e-nova-vida.shtml.>. Acesso em: 20 set. 2019  

 

 

 

 

https://f5.folha.uol.com.br/bichos/2018/09/ursa-mais-triste-do-mundo-sai-do-


Interpretação do texto: 

 

2- Preencha o quadro com as informações encontradas na notícia: 

Quem foi 

transferida? 

 

 

 

 

 

 

Quando isso 

ocorreu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde ela passou 

anos vivendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a ursa foi 

transferida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que ela foi 

transferida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educação Física  

Esportes e Jogos 

  Como visto em uma aula anterior, esporte é uma atividade física institucionalizada, e está 

sujeita à regras predefinidas. É caracterizada pela competitividade e pela busca do alto rendimento. 

Enquanto o jogo é uma atividade espontânea e de regras flexíveis. Caracterizado pela não 

profissionalização e que busca o entretenimento.  

  Na aula de hoje, gostaria de saber seus conhecimentos sobre os esportes, veremos algumas 

imagens de diversos esportes e depois você irá completar uma cruzadinha.  

 

  

  

   

               

 

Para a atividade a seguir observe bem as imagens acima, e peça ajuda de seus pais ou 

responsáveis para realiza-la. 



1- Seguindo as dicas, descubra o nome dos esportes. 

 

 Verticais:  

1- Envolve à prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora.  

2- Praticado em uma quadra dividida em duas partes por uma rede, possuindo duas equipes   de seis 

jogadores cada. 

3- O objetivo é tocar no adversário com uma lâmina ao mesmo tempo que se evita ser tocado por ela.  

4- É um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. Praticado entre duas equipes.  

5- Um esporte de combate, no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para defesa, quanto para o 

ataque.  

7- Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la no cesto 

 

Horizontais:  

6- Competição em piscina, envolvendo os quatro estilos básicos: Crawl, bruços. Costas e mariposa. 

8- Um conjunto de esportes constituído por várias modalidades: Corrida, marcha, lançamentos e saltos.  

9- Pode ser classificado como jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva para dois jogadores.  

10- Jogo entre dois times de 11 jogadores cada um, e um árbitro.  

 

Conseguiu descobrir todos os esportes? Parabéns, quando tudo isso passar estaremos juntos 

novamente e conhecendo um pouco melhor alguns deles. Mas enquanto estamos longe vamos 

brincar um pouco.  



2- Nós já aprendemos que os jogos são atividades criadas para a nossa diversão, na aula de hoje 

trago um jogo bem legal para você e sua família.  

 

 

O jogo da Mímica 

  Em anexo você irá encontrar uma tabela com vários verbos, irá recortar esses verbos e 

colocar em um recipiente, pode ser um pote qualquer.   

  Chame seus pais ou responsáveis para brincar, pegue um papel e um lápis para anotar 

quem vai acertar mais. Estipule um tempo para fazerem a mímica e para tentarem acertar a mesma, 

usem o cronômetro do celular, lembrando que a MÍMICA é uma forma de comunicação onde 

usamos os gestos que nosso corpo é capaz de realizar para nos expressar, sem usar a fala. 

Quem acertar mais verbos ganha a brincadeira.  

  Espero que se divirtam brincando!!! 

 

 

3- Conte com poucas palavras como foi realizar o jogo da mímica ai na sua casa:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                  

 

Para terminar a aula de hoje, um desafio de RACIOCÍNIO LÓGICO!!! 

Em qual vaga está estacionado o carro? Observe bem a imagem.  

 

 

Qual é o número da vaga em que o carro está estacionado? _______________________________ 

 

 

 



ANEXO 1- 

 

TABELA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

JOGAR ESCREVER ASCENDER SUBIR APONTAR ANOTAR 

CALCULAR TOMAR TOCAR NADAR CORRER SALTAR 

DANÇAR COMER AJUDAR COLAR INVESTIGAR INDICAR 

DIRIGIR DIVIDIR PARAR ABRIR COLETAR SEPARAR 

ENUMERAR CONSTRUIR PESAR FECHAR PINTAR CHUTAR 

PUXAR SEGUIR IR LER CIRCULAR MUDAR 

COMPARAR LANÇAR DESENHAR MANIPULAR SUBLINHAR FALAR 

CANTAR CONSTURAR MEDIR MODELAR RISCAR PEGAR 


