
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

INVERNO, 2020. LONDRINA, 2 DE SETEMBRO. 

NOME: ____________________________________ TURMA: ____________ 

Esta atividade será feita online. 

 

1. Como escolher o melhor animal de estimação? A revista Crescer fez uma 
entrevista com uma especialista no assunto. Vamos assistir! 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=1VjnppR3Gxk  

 

 Respondas às questões de acordo com o vídeo assistido.  

 

a) Em sua opinião, por que a câmera capta várias imagens em sequência de 
animais? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

b) Qual é a função da frase “Cachorro, gato, coelho, calopsita, peixe são 
inúmeras as opções para um animal de estimação. A gente ajuda você a 
escolher o melhor para a sua família”? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

c) Assinale a alternativa que melhor indica o objetivo da revista Crescer ao fazer 
uma entrevista: 
 
(    ) apresentar os vários tipos de animais que se pode ter em casa. 
(    ) ensinar os cuidados que se deve ter com os animais dentro de casa. 
(    ) prestar um serviço ao público leitor, como pais, que podem ter dúvidas 
sobre que animais de estimação escolher tendo crianças em casa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1VjnppR3Gxk


  

2. Assista novamente à entrevista inteira e preencha o quadro abaixo. 
 

 
  

3. Depois de preencher o quadro, dê um título a ele que tenha relação com o 
assunto que ele fornece.  

 

4. Segundo o vídeo, responda às questões a seguir. 
 
a) Quem mora em apartamento deve ter que tipo de cão? Por quê? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

b) Que cuidados se deve ter para criar gatos em apartamentos?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 



  

c)  Por que se indicam cães e gatos para crianças acima de 5 anos? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

d) Que animal precisa de mais cuidados: gato ou cão? Por quê? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 
e) Que animal pode ser indicado para crianças de qualquer idade? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

f) Que cuidado se deve ter com todos os animais?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

 

 

 


