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FÓ RUM DE INICIAÇÃ O CIENTÍFICA - F.I.C

O Fórum de Iniciaçã o Científica - F.I.C, é
um Projeto Institucional do Colégio HWR, que
coloca o aluno(a) como protagonista no
desenvolvimento de Pesquisa Científica, desde
o início do ensino fundamental.

➤ TEMA DESTE ANO: “Os Porquês das
Ciências”

O tema deste ano, após ser apresentado no
F.I.C, terá continuidade, no segundo semestre,
com a sua finalizaçã o na Fecriarte.

O tema foi desenvolvido com as turmas dos
primeiros aos quintos anos, com foco em
alguns conteúdos específicos, como: Água,
Corpo Humano, Animais, Bactérias e
Astronomia.

➤ Os terceiros anos pesquisaram sobre as
curiosidades dos Animais. Através de
pesquisas em livros, vídeos, atividades no
Espaço Maker, imagens da internet e
conversas sobre diversos assuntos
relacionados ao tema.



Aprendemos que os

animais se alimentam de

outros seres vivos.

Conforme seus hábitos

alimentares, eles podem

ser classificados em:

Caio S

● Herbívoros

● Onívoros

● Carnívoros

Os animais

classificam-se em dois

grandes grupos: animais

vertebrados e animais

invertebrados.

- Os animais

invertebrados sã o

animais que nã o têm

esqueleto interno.

Exemplos: caracol,

borboleta, minhoca…

Mateus

Os animais nascem,

crescem, podem se

reproduzir e morrem. Por

isso, dizemos que sã o

seres vivos.

Theo



● Os animais

vertebrados sã o

animais que têm

esqueleto interno.

Exemplos: urso,

macaco, pinguim…

Vicente

Os vertebrados sã o

classificados em cinco

grupos: peixes, anfíbios,

répteis, aves e mamíferos.

Luigi



● Os filhotes de panda
nascem cegos e quase
sem pelos.

● Os pandas sã o um dos
mamíferos com
crescimento mais rápido,
podendo ganhar quase
dois quilos no primeiro
mês de vida.

● Na natureza, os ursos
pandas podem viver
cerca de 20 anos. Em
cativeiro, podem viver
cerca de 30 anos.

Anne

● Os macacos menores
têm cerca de seis
centímetros de
comprimento e pesam
cerca de 110 gramas.

● Os maiores podem ter
até 90 centímetros de
comprimento e pesar
até 77 quilos.

● Os macacos têm 32
dentes.

Caio Di Palma

Macacos

Panda



● Você sabia que o
pinguim tem uma
pelagem extra para
sobreviver ao frio

● Os olhos dos pinguins
funcionam melhor
debaixo d’água do que
na superfície.

● Isso permite que eles
consigam caçar peixes
mesmo em águas
escuras e turvas.

Davi

Pinguim As focas
● Existem mais de trinta

espécies de focas, que
podem ser divididas em
dois grupos: as focas
sem orelhas, ou
verdadeiras, e as
chamadas otárias, com
pequenas orelhas.

● Sem precisar usar a
visã o debaixo da água,
a foca usa um
mecanismo presente
em seus bigodes. Esse
mecanismo é capaz
tanto de detectar a
presença de animais
quanto o tamanho
deles. O sistema
funciona melhor que um
sonar ou um óculos para
elas.

Isabella



● Considerado o maior
lagarto do mundo, o
dragão de Komodo possui
uma mordida fatal, capaz
de provocar hemorragia
fatal em suas vítimas.

● Dragã o de komodo pode
chegar a 3 metros 5
centímetros.

Mateus

Dragão de Komodo

Lara

● Depois do elefante, os

cavalos sã o

considerados um dos

animais terrestres

mais fortes do reino

animal.

● Os olhos de um cavalo

sã o maiores que os de

qualquer outro

mamífero terrestre.

● Cavalos tem bons

ouvidos e escutam

muito bem. Sã o

capazes de

reconhecer sons e

vozes familiares.

Cavalos



● Os tigres apresentam a

pele inferior listrada e nã o

apenas a sua pele que fica

exposta.

● Você sabia que a língua do

tigre é tã o grossa, que ele

pode lamber uma carne até

o osso?

● A visã o noturna de um

tigre é seis vezes melhor e

mais forte que a dos

humanos.

Luigi

Os tigres

*Os leopardos sã o
encontrados na África e
na Ásia.

* Os leopardos vivem
de 10 a 12 anos no
ambiente selvagem
e de 21 a 23 anos no
cativeiro.

* Os leopardos, bem
como vários outros
animais do nosso
planeta, estã o hoje
ameaçados devido à
açã o do homem.

Pedro

Pedro

Os leopardos 



● Os coalas podem dormir
até 18 horas por dia.

● O coala, ao nascer, pesa

cerca de 0,5 grama.

● Os coalas apresentam

entre 5 e 13 quilos e

comprimento entre 60 e 85

centímetros.

● Eles, inclusive, possuem

mã os e pés adaptados

com garras, que os ajudam

a escalar.

● Os coalas machos

apresentam expectativa de

vida na natureza de cerca

de 12 anos, enquanto as

fêmeas vivem, em média,

15 anos.

● Os coalas têm impressões

digitais quase idênticas às

dos seres humanos.

Theo

Os  coalas 

Vicente

● Você sabia que a

pantera negra e a

onça-pintada sã o

animais da mesma

espécie?

● A pantera mede

entre 1,20 e 1,80 m

de comprimento,

incluindo a cauda,

assim como costuma

ter também cerca de

1,20 m de altura.

● Além de serem

excelentes

escaladoras também

sã o ótimas

nadadoras.

A pantera 



● O borrifo da baleia-

azul forma uma coluna

de água que pode

atingir entre seis e 12

metros de

comprimento.

● O coraçã o de uma

baleia-azul pode pesar

mais de 150 quilos.

● O macho da baleia-azul

é menor do que a

fêmea.

● A baleia-azul é o maior

animal do planeta,

podendo atingir cerca

de 30 metros de

comprimento.

Sarah

Baleia-azul

Caio Silva

● Os elefantes possuem

a audiçã o tã o boa que

podem facilmente

detectar os passos de

um camundongo.

● Um elefante come 125

quilos de plantas,

capim e folhagens, e

bebe 200 litros de água

por dia, sendo que a

sua tromba suga 10

litros de água de uma

só vez.

● As brincadeiras dos

elefantes envolvendo

terra e lama possuem

uma funçã o muito

importante: proteger a

pele do animal contra

os raios solares.

Elefantes
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