
Atividade 3. Atividade na toca do Tatu-canastra

Objetivo: Criar interesse sobre o dia a dia da espécies.

Tempo previsto: 1 aula

Dimensão educativa trabalhada: Conhecimentos 

Sugestão de atividade:  Quem será que usa a toca do tatu? Nossa proposta de atividade é despertar o interesse em como 

uma espécie pode ajudar outras. A ideia não é contar, mas sim ver se a turma reconhece quem são os animais que usam 

a toca e pesquisar mais sobre eles. Cada estudante deve olhar atentamente cada vídeo. Será que eles reconhecem 

algum dos animais mostrados? Com a ajuda de um adulto, anote os animais que eles mais gostaram de ver na toca. 

Cada um de escolher um animal para criar uma história do porque eles usam a toca do tatu canastra. E depois devem 

compartilhar com toda a turma. Lembre-se de compartilhar com a gente as atividades desenvolvidas. 
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                    materiais de apoio:

- Prancha sobre as diferentes ações do Tatu-Canastra em diferentes habitats.

Imagem: Ronald Rosa|Studio Muriqui. 
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Por fim, anexo aqui o link do formulário de avaliação dessa atividade, sua resposta é imprescindível para a 
adequação e melhoria da atividade.

https://forms.gle/cderWnPdrnrfpnXr9
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