Livro de atividades
Ártico e Antártica

Você sabia???
O Polo Norte está no Ártico e o Polo Sul está na Antártica. Você
pode pensar que o ártico e a Antártica são muito similares, afinal
ambos são gelados e coberto de gelo. Ambos ficam seis meses no escuro
por ano. Apesar de terem muitas semelhanças, muitos animais
diferentes vivem em cada região.
A Antártica é o lugar mais frio, mais ventoso e mais gelado da
terra. A temperatura média é de -55o F (-48 oC), e a velocidade média
do vento chega a 57 mph (98km/h)!
Em comparação, o ártico é um paraíso – a temperatura média é
de 3o F (-16oC), um verdadeiro calor quando comparado ao frio da
Antártica. A velocidade média do vento é de 16 mph (km/h).
Pessoas vivem no Ártico. Os Inuits, Yupik, e outros povos fazem
sua casa no topo da terra.
O clima na Antártica é tão drástico para os humanos que não
existem populações permanentes, como ocorre no Ártico. Milhares de
pessoas visitam a Antártica todos os anos!
Cerca de 70% da água doce do planeta está armazenada em
forma de gelo e neve na Antártica.
A Antártica é um continente, sobre o qual todo o gelo e a neve
estão sobre a terra.
O Ártico não é um continente, todo o gelo e a neve estão sobre a
água - o Oceano Ártico.
Algo que ambas as áreas tem em comum é que o tamanho das
placas de gelo durante o inverno estão se tornando menores.
A palavra “Ártico” vem do grego Arktilos, ou “país dos grandes
ursos”, devido aos ursos polares que vivem lá!

Para colorir!!!

Ursos polares são perfeitamente adaptados para sobreviver às
condições drásticas do Ártico. Duas camadas de pelos e uma grossa
camada de gordura garantem aos ursos um bom isolamento que faz
com que eles percam menos calor. Ursos polares são tão bem
protegidos que eles têm mais problemas com o aquecimento do que
com o frio.

Para colorir!!!

A característica mais marcante de um papagaio-do-mar (puffin) é seu
bico largo e colorido. Ficaram conhecidos como papagaios-do-mar por
causa de seus corpos robustos, asas curtas e pés palmados na cor
laranja ou vermelho. Normalmente estas aves precisam correr sobre a
água antes de conseguir decolar!

Caça-palavras!!!
Treine seu inglês encontrando o nome dos animais que vivem no Ártico
ou nas proximidades! Depois descubra com ajuda de um dicionário ou
da internet o significado em português para cada palavra.

Polar bear

King crab

Puffins

Walrus

Beluga

Arctic tern

Bowhead whale

Ptarmigan

Caribou

Musk Ox

Inupiat

Sculpin

Arctic fox

Cod

Harp seal

Britte star

Lemmings

Black fly

Orca

Para colorir!!!

Baleias azuis sãos os maiores animais que já viveram no nosso planeta
– maiores até do que o maior dos dinossauros. Elas podem chegar a
mais de 35 metros (100 pés) de comprimento e pesar mais de 200
toneladas. Baleias azuis podem ser encontradas em todos os oceanos.
Na Antártica elas se alimentam de krill durante o inverno, bem perto
da borda de gelo. Estas baleias estão ameaçadas de extinção. No
Hemisfério Sul, a caça as baleias exterminou mais de 360.000 baleias
durante o século 20. A única população de baleias azuis em águas da
Antártica está desaparecendo, existindo apenas poucas centenas
destes animais espalhados no entorno da Antártica.

Focas são mamíferos, e eles precisam respirar fora da água para viver.
Você pode ajudar esta foca a encontrar um buraco no gelo para ela
poder respirar?

Para colorir!!!

Morsas machos têm bigodes impressionantes com mais de 700 pelos
saindo de seus narizes. Eles também têm duas presas maciças, que são
usados para se aderir ao gelo quando eles querem sair da água, e
para ancorá-los no fundo do oceano enquanto eles procuram por
moluscos para se alimentar.

Para colorir!!!

Narvais machos tem um longo “chifre” crescendo no topo da sua
mandíbula superior, na realidade é um dente longo e espiral!!! As
fêmeas não tem o chifre. Você é capaz de descobrir porque o macho
tem este “chifre”?

Para colorir!!!

Muitos peixes ósseos em ambos os polos produzem substâncias
químicas anticongelantes para que os fluídos de seus corpos não
congelem! Este tipo de substância é estudada pelos cientistas para
aplicação na medicina!

Caça-palavras!!!
Treine seu inglês encontrando o nome dos animais que vivem na
Antártica ou nas proximidades! Depois descubra com ajuda de um
dicionário ou da internet o significado em português para cada
palavra.

Emperor Penguin

Ross seal

Krill

Weddell seal

Humpback Whale

Adelie penguin

Leopard Seal

Albatross

Skua

King penguin

Snow Petrel

Elephant seal

Crabeater seal

Blue whale

Minke whale
King penguin

Para colorir!!!

O pinguim imperador passa toda sua vida próximo ou na placa de
gelo antártica. Enfrentando temperaturas inferiores a -76oF (???), a
fêmea põem um único ovo no final do inverno. O ovo é colocado sobre
os pés do macho que toma conta do ovo enquanto a fêmea vai para o
mar para se alimentar. Depois de cerca de quatro meses os filhotes
nascem e as fêmeas chegam com comida para que eles sobrevivam.

Una os pontos para ver um leão marinho!

Leões marinhos têm ouvidos externos e
andam sobre a terra movendo suas
nadadeiras por baixo deles.

Para colorir!!!

Focas leopardo são predadores solitários e comem quase de tudo,
desde krill até outras focas, mas elas apreciam particularmente
pinguins de Adélia. Elas sempre atacam os pinguins que estão em
pedaços de gelo flutuantes. O ataque é sempre surpreendente. As
focas saem da água como verdadeiros foguetes se jogando sobre o
gelo e capturando a presa. Isto não faria qualquer pinguim ficar
nervoso?

Você poderia ajudar esta baleia jubarte encontrar seu jantar???

As baleias jubarte se alimentam de krill (um pequeno crustáceo que
lembra um camarão) e de vários tipos de peixes pequenos. Cada
baleia pode comer cerca de 1 ½ tonelada de comida por dia!!!

Para colorir!!!
Um albatroz pode ficar no mar por anos até retornar para a área onde
nasceu para reproduzir. São aves marinhas que vivem a maior parte
da vida no Oceano.

Tudo que é levado para a Antártica deve ser removido quando as
pessoas deixam o ambiente, para manter a estação limpa e pronta para
receber o próximo grupo. Você poderia ajudar os cientistas a encontrar os
seguintes itens que estão perdidos: garfo, pente, termômetro, vara de
pescar, garrafa, bota, chave inglesa e martelo?

Para colorir!!!

Os pinguins de Adélia são os
pinguins mais comuns na
Antártica. Eles se mantem em
grupos chamados colônias e
fazem ninhos próximos da costa.
As maiores colônias têm milhares
de pinguins.

Escolha o Krill! Dois são iguais... Quais são eles???

Para colorir!!!

Um iceberger é uma massa flutuante de gelo de água doce que se
desprendeu de um glaciar ou de uma placa polar. Icebergers variam
em tamanho desde o tamanho de um piano grande, conhecidos como
“growlers”, até o tamanho gigantesco de 10 campos de futebol.
Somente 1/8 do iceberger é visível acima da linha da água!

Ártico... ou Antártica?

Quem podemos encontrar aonde? Marque as figuras abaixo com A
para Ártico, N para Antártica, e B se puderem ser encontrados nos dois
lugares!
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