
Atividade 1. As características mais 
impressionantes do Tatu-canastra 

Objetivo: Criar interesse sobre a espécie.

Tempo previsto: 3 aulas

Dimensão educativa trabalhada: Conhecimentos e valores

Sugestão de atividade:  Antes de iniciar as atividades, deve-se levantar os 
conhecimentos prévio da turma. Será que alguém já ouviu falar do 
tatu-canastra? Vale incentivar que eles façam uma pesquisa com as pessoas da 
família e compartilhem histórias envolvendo esse animal. Depois desse primeiro 
contato, é interessante listar com todos quais são as características mais 
marcantes do canastra. O livro Tem tatu na toca pode ser utilizado como 
material de apoio nessa atividade. Você encontra ele na página logo acima das 
atividades. Apartir das características listadas as atividades de confecção das 
garras e da carapaça do tatu podem ser feitas. A seguir estão as instruções. 
Como finalização, cada um da turma pode enviar uma foto criativa como tatu 
canastra. Lembre-os de caprichar na pose. E não esqueça de compartilhar o final 
dessa aventura com a gente. 

























Materiais:

• 2 bexigas (balões) ou 2 tigelas grandes

• Caixa de papelão fino (como a de cereal) ou cartolina

• Fita adesiva

• Papel alumínio

• Farinha (farinha de trigo branca) 

• Água 

• Tigela para misturar

• Jornal cortado em pedaços (2.5-5 cm largura e 16-30 cm 

comprimento)

• Tesoura 

• 1,5m de corda macia

• Tinta acrílica cinza e branca 

• Tinta spray cinza e branca (opcional) 

• Pincéis

• Verniz acrílico



Modo de fazer:

1. Coloque os balões sobre uma mesa. Cole com a fita os dois juntos 

pelos lados (se estiver usando as tigelas, coloque-as de cabeça para 

baixo na mesa e cole uma na outra)

2. Pegue um pedaço da cartolina/caixa de papelão e cubra a abertura 

entre os balões ou tigelas. Cole firmemente no local, deixando a 

estrutura no formato de uma carapaça de tatu.

3. Cubra toda a estrutura com papel alumínio para evitar que o papel 

machê grude na fita ou cartolina/caixa (opcional). 

4. Na tigela usada para a mistura, misture 1 parte de farinha para 2 

partes de água criando uma pasta (deve ficar com a consistência de 

cola branca). Ajuste a relação de farinha e água conforme necessário. 

A farinha age como cola. 

5. Pegue os pedaços de jornal e mergulhe na pasta, remova qualquer 

excesso de líquido com os dedos. 

6. Coloque o papel molhado sobre toda a estrutura, sobrepondo os 

pedaços de papel em camadas.



7. Continue até obter 2-3 camadas de papel. Deixe secar completamente para 

que não deforme. 

8. Repita até que a carapaça esteja com a espessura desejada. Observação: é 

importante não adicionar muitas camadas molhadas de uma só vez para 

permitir a secagem adequada. Deixe secar sempre que adicionar 3 camadas. A 

secagem pode ser feita deixando no sol ou colocando um ventilador para 

acelerar o processo.

9. Se você desejar, a última camada de papel pode ser feita de papel colorido 

para facilitar a pintura. 

10. Assim que estiver completamente seco, remova a carapaça dos balões/tigelas.

11. As bordas da carapaça estarão ásperas e desiguais. Usando uma tesoura, corte 

a borda da carapaça para deixar uniforme.

12. Com a tesoura, fure quatro buracos na carapaça (onde você desejar colocar as 

cordas para os ombros). Faça buracos grandes para que a corda possa passar 

através deles.

13. Meça duas partes de aproximadamente 75 cm de comprimento e marque a 

corda no local que você desejar cortar. Corte a corda e, em seguida, queime as 

extremidades da corda para evitar que desfiem.



14. Passe as extremidades de cada pedaço da corda pelos furos do mesmo 

lado da carapaça. Amarre um nó na extremidade da corda na parte de fora 

da carapaça.

15. A corda deve formar alças para os ombros de forma similar a uma mochila. 

16. Pinte com spray ou tinta uma faixa branca de 5-10 cm nas bordas 

inferiores da carapaça.

17. Pinte com spray ou tinta o restante da carapaça de cinza.

18. Usando a tinta cinza, pinte faixas e, em seguida, escamas da carapaça.

19. Passe o verniz na carapaça para que dure mais. 


