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CONTEXTUALIZAÇÃO
A fauna do Rio Grande do Sul é extensa, com espécies raras de animais, e que
possui uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. São
aproximadamente 500 espécies de aves e 100 de mamíferos, que vivem no
estado.Dentre os animais que vivem no RS, estão: quero-quero, pica-pau do campo,
perdiz, ema, ratão-do-banhado, capivara, tatu-mulita, graxaim, zorrilho, preá, tuco-tuco,
sapinho-de-barriga-vermelha, dentre outros.
Dente as diversas espécies, 280 estão com algum grau de ameaça de extinção,
causada pela destruição do habitat, pelo tráfico de animais e pela caça predatória.
Alguns exemplos de animais ameaçados são: lobo guará, jaguatirica, papagaio-de-peitoroxo e veado-campeiro.
HABILIDADES À SEREM DESENVOLVIDAS
- Compreender o tema ministrado;
- Expressar ideias por meio da fala;
- Responder a perguntar presentes no questionário.
CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
- Conhecer as principais espécies da fauna do Rio Grande do Sul;
- Reconhecer a importância dos animais pra o equilíbrio do meio ambiente;
- Reconhecer a principais ameaças a sobrevivência da fauna;
- Compreender a formas de preservação do meio ambiente e dos animais.
- Saber da existência da lista de espécies da fauna gaúcha ameaçadas de extinção
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A intervenção será realizada com a turma 300, do 3º ano do ensino médio do
turno da manhã. Em um primeiro momento, os alunos serão convidados a responder um
questionário (anexo 1), a fim de verificar o conhecimento prévio dos alunos quanto ao
tema.Em um segundo momento, será feita uma apresentação em power-point,
abordando os seguintes tópicos: principais espécies da fauna do RS, animais presentes
na lista de espécies da fauna gaúcha ameaçadas de extinção, principais ameaças e
medidas de preservação.
REGISTRO DE INTERVENÇÃO
Foi realizada, no dia 13 de Julho de 2016, a intervenção intitulada “Conhecendo
a fauna do Rio Grande do Sul”, na E. E. E.M.João Pedro Nunes. A atividade ocorreu
com a turma 300, do 3º ano do Ensino Médio do turno da manhã, e teve como
finalidadeproporcionar aos alunos um melhor entendimento sobre o tema, além de
verificar o conhecimento prévio do assunto.
Em um primeiro momento, os alunos foram convidados a responder um
questionário (figura 1) e em seguida foi feita uma apresentação em (figura 2),
abordando os seguintes tópicos: principais espécies da fauna do RS, animais presentes
na lista de espécies da fauna gaúcha ameaçadas de extinção, principais ameaças e
medidas de preservação. Os alunos se mostraram interessados pela apresentação e pelo
tema, pois interagiram e fizeram perguntas.

Figura 1. Alunos respondendo ao questionário.

Figura 2. Bolsista realizando a apresentação.

AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada de acordo com a participação dos alunos.
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Anexo 1. Questionário aplicado aos alunos.

Conto com sua colaboração para obter as seguintes
informações.

1) Você conhece alguma espécie de animal nativa do RS?
Qual? ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........
2) Você tem conhecimento de alguma espécie de animal ameaçado de extinção do RS?
Qual?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3) Você conhece alguma espécie de animal exótica do RS? Qual?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4) Você sabe quais são as principais ameaças à fauna? Quais?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

