PRIMUM – O MISTERIOSO BOOMERANG – ATIVIDADES
5º e 6º ano
Nome: __________________________________

1) Descubra o próximo destino!
Saindo do continente africano nossos amigos seguiram viagem para outro país distante e com muita beleza
natural. Siga as pistas, pesquise e descubra onde se passa a aventura “Primum – O misterioso boomerang”.
1) Por ser uma ilha gigante, há mais de 10.000 praias.
2) O sexto maior país do mundo. Apesar do seu tamanho, apenas 24 milhões de pessoas moram lá (no
Brasil, só na cidade de São Paulo são 12 milhões de pessoas a metade deste país inteirinho!).
3) Apesar dos coalas serem um dos seus símbolos mais famosos, há dez vezes mais
camelos neste país.
4) As principais cores de sua bandeira são: azul, vermelho e branco. Ela possui a
constelação do Cruzeiro do Sul representada.
5) O maior organismo vivo do planeta Terra está localizado em sua costa, trata-se da
Grande Barreira de Coral.
6) O uniforme da sua seleção de futebol é verde e amarelo.

Descobriu de que país estamos falando? Preencha o nome abaixo:

Agora, aproveite para localizar este país e colori-lo no Mapa-Mundi que deixamos disponível para você.
Se você ainda não tem, você o encontra lá no nosso site: www.livroaovivo.com.br . Guarde seu mapa, outras
atividades contêm novas pistas!

2) Vamos aprender mais sobre a Grande Barreira de Corais?

A Grande Barreira de coral pode ser vista do espaço e é a maior estrutura
do mundo feita unicamente por organismos vivos. As estruturas dos recifes
são compostas por milhares de milhões de minúsculos organismos,
conhecidos como pólipos de coral. Ela suporta uma grande biodiversidade
e foi eleita um dos patrimônios mundiais da Humanidade em 1981.
A saúde da Grande Barreira, que abriga 400 tipos de coral, 1.500 espécies de peixes e 4.000 variedades de
moluscos, começou a se deteriorar na década de 1990 pelo duplo impacto do aquecimento de água do mar
e o aumento de sua acidez pela maior presença de dióxido de carbono na atmosfera.

3) Abaixo estão representadas diversas espécies, seis delas podem ser encontradas na
biodiversidade da Grande Barreira de Corais. Identifique quais e preencha a cruzadinha:

1- Baleia Jubarte

5 - Peixe Palhaço

2 - Elefante

3 - Tartaruga verde

6 - Anêmona

7 - Cavalo

4 - Andorinha do Mar

8 - Plâncton
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4) Já ouviu falar em Aborígenes?
Eles são povos nativos que habitam o país que estamos conhecendo agora. Vamos descobrir algumas
curiosidades sobre eles:

DIDJERIDOO
Dentre suas características e habilidades está a
música e há um instrumento de sopro chamado
DIDJERIDOO Seu som é produzido pela
vibração dos lábios e por outros sons produzidos
pelo instrumento. Tem forma cilíndrica ou
cônica e o comprimento entre 1 a 2 metros,
variando o som conforme o tipo de material de
que é feito.
Veja algumas imagens deste curioso
instrumento:

BOOMERANG
Outra ferramenta curiosa e multiuso dos
aborígenes deste país é o Boomerang. Ele era
usado pelos aborígenes em atividades
cotidianas. Servia para cortar carnes e vegetais,
cavar a terra em busca de raízes comestíveis e
também para golpear a superfície da água
durante a pesca.
O artefato também era usado na caça de
pássaros, aproveitando a revoada dos bandos
para lançar boomerangues na expectativa de
acertar algum animal ou induzi-los a seguir em
uma direção.
Veja algumas imagens deste instrumento:

Agora é a hora de exercitar sua criatividade e suas habilidades artísticas. Que tal utilizar resíduos
recicláveis que você tem em casa para fazer uma réplica de um destes instrumentos?
Vale pedir ajuda para os amigos ou familiares!!
Construa e decore da forma que você quiser.
Quando estiver pronto, faz uma foto e manda para @livroquetequero no facebook ou instagram. Vamos adorar ver
como ficou!

Bom divertimento amiguinhos e
amiguinhas!
Aproveitem para ler o livro “Primum
– O misterioso Boomerang”!

