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Contextualização

As listas de espécies ameaçadas de extinção, conhecida como “listas vermelhas”, representam uma parte

importante da política de Estado para garantir que a fauna e flora sejam protegidas. Esta lista foi criada em

1964 e tem como objetivo informar o Estado de conservação de seres vivo de nosso planeta.

Habilidades a serem desenvolvidas

Contribui para que sejamos capazes de ter uma visão realista do mundo em que vivemos.

Conhecimentos mobilizados

Conscientizar que cada espécie classificada como extinta é uma grande perda para todo planeta e afeta

diretamente a vida de todos os outros seres vivos.

Procedimentos metodológicos

Materiais:

Bexigas

Canetas

Foram convidadas duas alunas da UNIPAMPA para realizar uma palestra sobre a Lista vermelha, com o

auxílio da data show elas falaram a respeito. Após apresentaram a proposta de uma dinâmica, onde cada

aluno receberia duas bexigas que representaria dois animais que estivessem na lista vermelha,  um aluno

apenas seria o guardião do bem e outro seria guardião do mal. Após seriam jogados as bexigas e os guardiões

salvariam e extinguiriam as espécies.

Registro de intervenção:

Os alunos foram bastante participativos e gostaram muito da dinâmica.



Figura 1: As palestrantes Tamires e Viviane ministrando a palestra.

Figura 2: Os alunos com suas bexigas, prontos para a realização da dinâmica.



Figura 3: Os alunos jogando suas bexigas para cima.

Avaliação

A avaliação foi feita através da participação deles na dinâmica.

Referências Bibliográficas

Disponível  em:http://brasileira.uol.com.br/amp/biologia/lista-vermelha-especies-ameacadas.htm Acessado

em: 17/06/17

Notícia: Lista vermelha: fauna e flora - conhecer para preservar

Autor: Talia Dotto

Na semana do meio ambiente na Escola Carlota Vieira da Cunha foi realizada uma oficina sobre a Lista

vermelha por duas alunas convidadas da UNIPAMPA. É um tema que foi de grande importância a ser falada

para os alunos, que foram bastante participativos.

As listas de espécies ameaçadas de extinção, conhecidas como “listas vermelhas”, representam uma parte

importante da política de Estado para garantir que a fauna e flora sejam protegidos. Esta lista foi criada em

1964 e tem como objetivo informar o Estado de conservação de seres vivo de nosso planeta.



Figura 1: As convidadas Tamires e Viviane ministrando a oficina.

Figura 2: Os alunos do 9° ano prontos para participar da oficina.


