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INTRODUÇÃO

‘’Ao longo de 4 bilhões de anos – desde que surgiu a vida na Terra –
muitos  animais  e plantas  desapareceram por motivos  variados e naturais:
grandes  desastres  ambientais,  vulcões,  terremotos  e  mudanças  de  clima,
como nas  eras  glaciais,  quando o  gelo  cobriu  tudo.  Agora,  entretanto,  a
maior parte das extinções é causada pelo ser humano, que destrói o habitat
das espécies para fazer casa,  estrada,  hidrelétrica,  plantação e pasto.  Isso
sem contar a poluição,  queimada, caça,  pesca’’.  (DIÁRIO DO GRANDE
ABC, 2011).

Quando  vemos  uma  empresa  construindo  uma  fábrica  em  uma  região  do  pampa,  por
exemplo, não percebemos que estamos prejudicando o habitat e o ciclo de vida de alguns animais.
Os animais são responsáveis por um “ciclo”, no qual a ausência de um prejudica a presença de
outro.  Todos  os  seres  estão  interligados,  por  isso,  quando  uma  espécie  desaparece,  surge  o
desequilíbrio. (DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2011).

A listagem, primeira atualização feita desde 2002, indica que o Rio Grande do Sul possui
280 espécies  de  sua  fauna  em algum grau  de  ameaça  de  extinção  (Vulnerável,  Em Perigo  ou
Criticamente  em  Perigo)  além  de  10  já  extintas.  (HAMMES,  2014)  "Uma  lista  de  espécies
ameaçadas serve para subsidiar as políticas públicas e também como um termômetro de como o ser
humano está tratando o ambiente natural". (BENCKE, 2016; HAMMES, 2014)

Alguns exemplos de animais ameaçados de extinção são: o Urso Panda que, em função da
urbanização acelerada da China, teve seu habitat comprometido; o Mico-Leão-Dourado e o Jacaré-
de-Papo Amarelo, vítimas da destruição da Mata Atlântica. (SANT’ANA, 2009). Na América do
Sul uma espécie de animal ameaçada é a do Lobo Guará, onde a expansão agrícola,  urbana ou
incêndios acidentais causam a destruição do ambiente, o contato com comunidades humanas e com
animais domésticos, e também atropelamentos, comércio ilegal e caça, tanto esportiva quanto por
motivos culturais. (COSTA, 2016; De PAULA et al, 2008).

Felizmente, existem medidas que podem ser tomadas para prevenir a extinção dos animais,
tais como: preservar os habitats de todos os seres vivos, criar parques e reservas, evitar a intensa
exploração dos recursos materiais, combater a caça e o tráfico ilegal, evitar incêndios e abate de
árvores intensivo. (GRUPO 5, 2011).

OBJETIVOS

• Apresentar animais que já foram extintos tanto no Rio Grande do Sul quanto em âmbito
mundial;

• Conscientizar quanto à importância da preservação animal;
• Desenvolver um saber a respeito das consequências que as ações humanas podem causar ao

ambiente e aos animais que nele vivem.
•

MATERIAL E MÉTODOS

As  atividades  acerca  do  projeto  serão  desenvolvidas  a  partir  de  palestras,  aulas
dialogadas e expositivas, confecção de maquetes, murais, cartazes, painéis e saídas de campo. Os
materiais  utilizados  serão lápis  de cor,  canetinhas,  cartolinas,  chapas de isopor,  tinta,  pincéis  e
demais materiais necessários para desenvolvimento das atividades. Para as saídas de campo serão
utilizados ônibus e os alunos serão instruídos quanto à vestimenta e comportamentos adequados.



RESULTADOS

Conforme  o  projeto  seja  desenvolvido,  serão  aqui  anexados  o  relato  das  atividades
desenvolvidas assim como o registro fotográfico e as demais produções realizadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Serão preenchidas a partir do andamento e conclusão do projeto.
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