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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.



Curiosidades sobre o mundo animal



Os animais sã o seres

vivos que possuem algumas

características em comum:

nascem, desenvolvem-se,

reproduzem-se e morrem. O

conjunto dessas etapas é

chamado de ciclo de vida.

Duda

Eles podem ser classificados
em vertebrados, invertebrados,
selvagens, domésticos,
terrestres, aquáticos, aéreos,
entre várias outras formas.

Elisa

Os animais vertebrados sã o 
aqueles que possuem ossos 

e coluna vertebral.

André e Laís

Os animais 

invertebrados nã o 

possuem ossos.



Aprendemos que

todos os animais se

alimentam de outros

seres vivos. Eles podem

ser classificados em:

● Onívoros

● Carnívoros

● Herbívoros

Valentina

● Onívoros:

alimentam-se de

carne e plantas.

● Carnívoros:

alimentam-se de

carne.

● Herbívoros:

alimentam-se de

plantas.

Breno e 

Mariana

Os animais 
vertebrados sã o 
classificados em cinco 
grupos: 

● peixes, 
● anfíbios, 
● répteis, 
● aves 
● mamíferos.

Luíza



Jacaré

André

Os jacarés nã o

conseguem pôr sua

língua para fora da boca

nem mastigar alimentos.

Os jacarés passam

bastante tempo expostos

ao sol com a boca aberta.

Isso porque a pele da

boca, que é fina e rica em

vasos sanguíneos,

absorve o calor com mais

rapidez e eficiência.
Esses animais vivem

cerca de 80 anos.

Breno

A abelha-rainha vive até

5 anos, enquanto as

operárias vivem de 28 a

48 dias. Apenas as

abelhas fêmeas

trabalham.

* Uma abelha produz 5

gramas de mel por ano.

* Para produzir um quilo

de mel, as abelhas

precisam visitar 5

milhões de flores.

* Uma colmeia abriga

cerca de 50 mil

abelhas.

Abelhas



Eduarda

Coelhos

Os coelhos nã o devem

tomar banho;

Eles ronronam quando

estã o felizes;

Seus dentes nã o param de

crescer;

Eles nã o sã o roedores;

As patas traseiras também

sã o diferentes dos

roedores, no formato e

tamanho.

Tigre

● Os tigres chegam a
pesar 136 kg a mais que
os leões devido a sua
densidade muscular.

● Um tigre consegue 
saltar  aproximadamente  
9 metros de distância e 
quase 5 metros de altura.

● Os tigres sã o tã o fortes e 

poderosos que 

conseguem caçar uma 

presa de até 900 quilos e 

arrastá-la por longas 

distâncias.

Laís



Os cachorros

1 - Cã es possuem uma
terceira pálpebra.

2 - Cã es também têm
impressã o digital.

3 - Eles nascem surdos e
cegos.

4 - Cã es nã o enxergam
apenas preto e branco.

5- Cã es comem pasto para
aliviar problemas
estomacais.

6 - O barulho da chuva os
incomoda, isso porque eles
possuem

uma audiçã o muito mais
apurada que a nossa.

Elisa
Benjamin

Escorpiões

● Existem por volta de

1 500 espécies de

escorpiões em todo

o mundo.

● As espécies menores

medem cerca de 2

centímetros e as

maiores – acredite se

quiser – quase 20

centímetros.

● Escorpiões

costumam se

alimentar de baratas

e outros insetos.

● Fêmeas de

escorpiões nã o

botam ovos.



Luíza

Golfinhos

* Os golfinhos dormem

com um olho fechado,

outro aberto.

* Golfinhos são animais

muito inteligentes.

* O raciocínio deles é

muito veloz.

* Os golfinhos adoram

brincar.

1- O leopardo-das-neves 
tem patas grandes para 
andar na neve.
2- O rabo do leopardo-
das-neves adulto pode 
chegar a 1 metro.
3-O leopardo-das-neve 
adulto pesa de 27 a 54 
quilos.
4- O leopardo-das-neves 
adulto mede de 1,21 a 
1,52.

Mariana

Leopardo-das-neves



Borboleta

As borboletas usam as patas para sentir sabores;

Borboletas usam energia solar captada pelas asas para
voar;

Borboletas podem enxergar as cores verde, vermelho e
amarelo;

A maioria das borboletas pode voar a velocidades entre
8 km/h e 20 km/h.

Valentina



ATIVIDADES NO ESPAÇO MAKER 



DOBRADURAS 
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