
 Projeto “Conhecendo o Vinícius” 
A FOCA – Língua Portuguesa 

Professor(a): 

Nome: 

 

Data: ___Ano - ____Ciclo - Sala ____  

A Foca 
Vinícius de Moraes/Toquinho 

 
 Quer ver a foca  
 Ficar feliz?  
 É por uma bola  
 No seu nariz.  
 
  Quer ver a foca  
  Bater palminha?  
  É dar a ela  
  Uma sardinha.  
 
   Quer ver a foca  
   Comprar uma briga?  
   É espetar ela  
   Na barriga! 
 
Lá vai a foca 
Toda arrumada 
Dançar no circo 
Pra garotada.  
 
 Lá vai a foca 
 Subindo a escada 
 Depois descendo 
 Desengonçada.  
 
 Quanto trabalha 
 A coitadinha 
 Pra garantir 
 Sua sardinha.  
1 ) Como a foca fica com a bola no nariz? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2 ) E de quê ela não gosta? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 



 Projeto “Conhecendo o Vinícius” 
A FOCA – Língua Portuguesa 
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Nome: 

 

Data: ___Ano - ____Ciclo - Sala ____  

3 ) BOLINHA é o diminutivo de BOLA.  Complete o quadro com a palavra que dá 

origem ou com o diminutivo: 

PALAVRA QUE DÁ ORIGEM PALAVRA NO DIMINUTIVO 

BARRIGA  

 PALMINHA 

ESCADA  

 COITADINHA 

 NARIZINHO 
 

4 ) Onde vive a foca do poema? 
 

(   )NATUREZA (   )CIRCO (   )CASA (   )FLORESTA 
 

5)Crie um cartaz anunciando o Show da Foca. Não esqueça do local, horário, valor 

do ingresso e quais outras apresentações acontecerão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ) “Os inimigos mais implacáveis das focas são os caçadores profissionais, 

que as matam para vender a pele e a gordura derretida. Hoje, as leis 

restringem sua caça a fim de evitar-lhes a extinção.” 
(texto adaptado) http://www.webciencia.com/14_foca.htm#ixzz1d75O7o5q 

Escreva um pequeno texto sobre a preservação da Natureza e o respeito pelos 

animais, o que devemos fazer? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

http://www.webciencia.com/14_foca.htm#ixzz1d75O7o5q


 

 Projeto “Conhecendo o Vinícius” 
A FOCA – Ciências 

Professor (a): 

Nome: 

 

Data: ___Ano - ____Ciclo - Sala ____  
 

Características das focas  
 

 As focas são de sangue quente e 

amamentam as crias. Ela é a menor espécie 

dos oceanos, com o comprimento de 1,40 m 

e 90 kg. Tem geralmente a cor cinza chumbo, 

algumas vezes, com riscas brancas ou 

manchas em todo o corpo. Nas "focas-

peludas", os machos apresentam a cor do 

pêlo mais escuro que as fêmeas. 

 Os pés e as mãos são as nadadeiras, 

onde os dedos estão ligados por membranas, 

formando uma superfície de bom tamanho para favorecer o 

deslocamento na água. Tudo isso lhes permite nadar com agilidade de 

peixe, embora tenham a pele coberta de pêlos. 

 O pescoço é pouco notável, parecendo a cabeça ligada 

diretamente ao tronco. O revestimento do corpo - uma espessa 

epiderme coberta de pêlos, sobre uma camada grossa de gordura - 

protege-os contra o frio e é um bom motivo para que habitem os mares 

da região polar. As focas podem viver de 25 a 35 anos, porém, já foi 

registrado uma foca com 40 anos. 
 http://www.webciencia.com/14_foca.htm#ixzz1d6zcIBAT 

 

1 ) As FOCAS são  
 

(   )AVES (   )RÉPTEIS (   )MAMÍFEROS (   )ANFÍBIOS 
 

2 ) O que permite às focas nadar como peixes? 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3 ) Complete: 

A PELE DA FOCA É COBERTA DE __________ EM CIMA DE UMA 

CAMADA GROSSA DE _________________, QUE AS PROTEGE DO 

_____________. 
4 ) Como o ser humano se protege do frio? 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.webciencia.com/14_foca.htm#ixzz1d6zcIBAT


 Projeto “Conhecendo o Vinícius” 
A FOCA – Geografia e História 

Professor (a): 

Nome: 

 

Data: ___Ano - ____Ciclo - Sala ____  
 

Filhotes 

 As pequenas focas têm muito temor da água. 

Somente com dois meses de vida, querendo ou não, 

são levadas para o mar pelas mães, que as ensinam a 

nadar. Quando os filhotes, já robustos, se convertem em 

hábeis nadadores, toda a colônia regressa ao mar e 

efetua grandes migrações até a primavera seguinte. 
Mais em: http://www.webciencia.com/14_foca.htm#ixzz1d7APN87v 

1 ) Complete: 
 

OS FILHOTES DAS FOCAS APRENDEM A NADAR COM 

___________________ DE VIDA. A COLÔNIA SÓ FARÁ LONGAS 

VIAGENS QUANDO OS FILHOTES ESTIVEREM _________________ E SE 

TORNAREM EXCELENTES _______________________. 
 

2 ) A foca aprende a nadar. O ser humano, quando filhote, aprende a andar.  Com 

quanto tempo de vida, em média, o ser humano aprende a andar e falar? 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 ) “Esta espécie animal corre risco de extinção por causa da caça 

indiscriminada de filhotes. Os caçadores objetivam a pele do filhote que 

tem alto valor, pois é usada na fabricação de bolsas, sapatos etc.” 
http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/foca.htm 

 

O que quer dizer “risco de extinção”? 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4 ) “Habitam regiões marinhas de águas frias: Antártida e Círculo 

Polar Ártico” 
http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/foca.htm 

 

Consulte o globo terrestre e verifique onde ficam as regiões onde moram as focas. 

Verifique, também, qual região nós habitamos e complete: 

 

CONTINENTE:____________________________________________________________________ 

PAÍS:____________________________________________________________________________ 

ESTADO:_________________________________________________________________________ 

CIDADE:_________________________________________________________________________ 

BAIRRO ONDE FICA NOSSA ESCOLA:_______________________________________________ 
 

http://www.webciencia.com/14_foca.htm#ixzz1d7APN87v
http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/foca.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/antartida
http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/foca.htm


 Projeto “Conhecendo o Vinícius” 
A FOCA – Matemática 

Professor (a): 

Nome: 

 

Data: ___Ano - ____Ciclo - Sala ____  

1 ) “As focas podem viver de 25 a 35 anos, porém, 

já foi registrado uma foca com 40 anos.” 
 

Se uma pessoa viver 90 anos e uma foca viver 35, 

quantos anos mais durará a vida desta pessoa?  
Operação       Resposta  

 

 

 

 

 

2 ) “Ela é a menor espécie dos oceanos, com o 

comprimento de 1,40 m e 90 kg.” 
 

Uma foca pode pesar 90 quilos. Quantos quilos pesariam 

juntas 4 focas? 
Operação       Resposta 

 

 

 

 

 

3 ) Um bebê foca pesa, em média, 25 quilogramas. Se colocarmos 2 

bebês foca numa balança, qual será o peso? 

 
Operação       Resposta 

 

 

 

 

 

 

4 ) Um grupo de 6 focas conseguiu pegar 24 peixinhos, se elas 

dividissem os peixinhos igualmente entre elas, quantos cada 

uma ganharia: 

 
Operação       Resposta 

 

 

 

 

 

 
 


