
ATIVIDADES EM 
SALA DE AULA

TATU

CANASTRA

Lição 2:  
AtiviDADes 1-2
Atividades em Sala de Aula para 
Escolas ou Zoológicos



tatu-
canastra

manual
do 

professor

Objetivos:
1. Os alunos serão capazes de comparar os termos habitat e área de vida.
2. Os alunos serão capazes de explicar como os impactos da fragmentação de habitats podem impactar os tatus-canastra.
3.  Os alunos serão capazes de comunicar a importância de habitats intactos e saudáveis.
4.  Os alunos serão capazes de explicar o uso de corredores ecológicos.
5. Os alunos serão capazes de listar pelo menos uma ameaça aos tatus-canastra
6. Os alunos serão capazes de listar pelo menos uma atitude que eles podem adotar para ajudar os tatus-canastra.

Temas: 
Relação de interdependência de ecossistemas; Animais, plantas e seu ambiente, Habitat. (Evolução Biológica, Unidade e Diversi-
dade; Terra e Conectividade Humana) 

Materiais:  
• Guia de Recursos para o Professor
• Recursos Lição 2, inclui:

 → Folhas de Atividades 1a e 1b - Área de Vida do Tatu
 → Folha de Atividades 2- Destruição de Habitat
 → Folha de Atividades 3- Fotos de Destruição de Habitat
 → Folhas de Atividades 4a e 4b - Corredores Ecológicos

Vocabulário:  
Área de Vida, Fragmentação de Habitat, Corredores Ecológicos

L IÇÃO 2: ÁREA DE VIDA E FRAGMENTAÇÃO
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Atividade 1: Área de Vida 
Materiais:
• Papel, caneta/lápis
• Giz de cera/canetinhas (opcional)
• Mapa local de sua área ou recursos on-line (como Google Maps ou Map Quest)
• Lição 2 - Folha de Atividades 1a e 1b

Atividade:
1. Apresente à classe o conceito de Área de Vida. 

W A área de vida é a área que um animal utiliza para suas atividades diárias. A área de vida de um animal é uma área dentro 
do habitat onde ele se encontra. Os estudantes devem lembrar que habitat é o lugar onde uma planta ou animal naturalmente 
vive ou cresce. 

W O seu habitat seria a sua cidade ou vila, mas sua área de vida é a área dentro de sua cidade ou vila que você usa todos os dias 
(onde você vai para a escola, compra comida, etc.).

2. Peça para os participantes mapearem suas áreas de vida humana para mostrar as áreas que eles visitam ou passam muito tem-
po em cada dia. Onde eles comem, dormem, brincam e vão para a escola?
• Para os alunos mais novos, isso pode ser feito simplesmente desenhando os lugares que eles vão a cada dia.
• Os alunos mais velhos devem usar um recurso como o Google Maps ou o Map Quest para encontrar os locais em que eles 

passam muito tempo em cada dia (onde vivem, vão à escola, compram comida, compram roupas, praticam esportes, etc.) 
Eles devem medir a distância entre cada local e, em seguida, calcular o tamanho da área de vida em que vivem utilizando 
quilômetros quadrados como medida.

 → Qual o tamanho da área de vida do aluno? Como as diferentes área de vida dos alunos são comparadas umas com as 
outras?

3. Assim como as pessoas, os tatus-canastra também têm uma área de vida onde passam seu tempo. A área de vida de um ta-
tu-canastra pode medir entre 10 a 30 quilômetros quadrados e, em média, é de 15 quilômetros quadrados, que é o mesmo que 
cerca de 2.000 campos de futebol profissional! Usando os mapas de área de vida dos tatus-canastra fornecidos nas Folhas de 
Atividades 1a e 1b, compare a área de vida dos alunos com a área de vida dos tatus. Como a área de vida dos alunos é semel-
hante à área de vida de um tatu-canastra? Quais as diferenças? As áreas de vida de alunos e tatus-canastra são semelhantes em 
tamanho? Quem tem uma área de vida maior? 

W Os alunos devem concluir que tanto as áreas de vida dos alunos como a dos tatus têm comida, água e abrigo. A toca de um 
tatu é muito semelhante à casa de um estudante. Ambos os tipos de abrigo protegem os habitantes de intempéries, manten-
do-os secos e aquecidos.

4. O que aconteceria se alguém tirasse parte de sua área de vida? Onde você comeria, dormiria ou iria para a escola? Discuta a 
importância da área de vida com os alunos. 

W Os alunos terão que encontrar novos recursos se partes de suas áreas de vida forem retiradas. Eles poderão precisar encon-
trar uma casa nova ou uma nova escola.

5. Que comportamentos ou acontecimentos você acha que poderiam ameaçar ou danificar a área de vida de um tatu-canastra? 
Faça um brainstorm e crie uma lista com a classe. Use o Guia de Recursos do Professor para ameaças adicionais. Separe estas 
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ameaças em naturais e causadas pelo homem. O que aconteceria se os humanos destruíssem parte da área de vida de um 
tatu? O que o animal faria e quais seriam as consequências? 

W Note que as ameaças aos tatus-canastra causadas por pessoas incluem atropelamentos, queimadas de habitats para a agri-
cultura, caça, envenenamento de formigas e cupinzeiros e destruição de habitats para uso humano. 

W Se a área de vida de um tatu for destruída, o tatu teria que se mudar para outra área e encontrar novos recursos como ali-
mentos, água e abrigo. Provavelmente o tatu deslocado teria que se mudar para a área de vida de outro tatu. Habitats e áreas 
de vida contêm um número limitado de recursos. A nova área pode não ter comida suficiente para um outro tatu ou pode não 
haver espaço suficiente para cavar uma nova toca.

6. Discuta o que podemos fazer para ajudar a proteger as áreas de vida e habitats dos tatus-canastra. Para cada ameaça, peça aos 
alunos para pensarem em uma solução. Por exemplo, atropelamentos poderiam ser evitados dirigindo mais devagar. A quei-
mada de áreas para agricultura poderia ser substituída por práticas mais sustentáveis. Peça aos alunos para escolherem uma 
dessas ameaças e criar um folheto, cartaz ou pequeno vídeo sobre as ameaças aos tatus-canastra e como podemos ajudar.

TORNE-SE UM "EMBAIXADOR TATU" EM SEU PAÍS!
Ajude os seus amigos e a sua família a adotar comportamentos  
seguros que ajudam tatus-canastra e todas as espécies de tatus.

• Não caçar tatus. No Brasil, é contra a lei matar qualquer espécie de tatu. É importante manter os tatus-canastra vivos para que 
eles possam continuar a construir tocas que ajudam os outros animais.

• Não envenenar insetos. Os venenos usados sobre formigueiros e cupinzeiros podem ser prejudiciais aos tatus e a outras 
espécies como pássaros e tamanduás, deixando-os doentes. O veneno também mata insetos que são bons para o meio ambi-
ente, como as abelhas que polinizam as plantações.

• Dirijir com cuidado. Tatus não enxergam muito bem, então eles não podem ver os carros quando estão atravessando a estra-
da. Peça para que o motorista responsável tenha cuidado ao dirigir e diminua a velocidade para esperar que os tatus atraves-
sem a estrada. 

• Não fazer queimadas. Ao abrir terrenos para a agricultura, muitas pessoas fazem queimadas. Tatus podem se esconder em 
suas tocas para escapar do fogo, mas a fumaça irá encher as tocas e sufocá-los.

Atividade 1: Área de Vida (continuado)
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Atividade 2: Destruição de Habitat e Fragmentação
Materiais:
• Recurso Lição 2 

 → Folha de Atividade 2- Destruição de Habitat 
 → Folha de Atividade 3- Fotos de Destruição de Habitat 
 → Folhas de Atividades 4a e 4b- Corredores Ecológicos 

• Lição 2- Recursos para o Professor 
• Fita adesiva, tesoura (para cortar vacas e tatus) 
• Papel, corda ou fita adesiva para marcar os habitats 
• Nota do Professor: Este programa irá funcionar melhor com um grupo de 20 alunos ou mais, mas pode ser modificado para 

um grupo de nove alunos ou mais.

Atividade:
1. Separe a classe em dois grupos, com um grupo com menos alunos do que o outro grupo. Por exemplo, se você tiver um grupo 

de 20 estudantes, eles devem ser divididos em um grupo de 8 e um grupo de 12. Cada membro do grupo menor será um ta-
tu-canastra. Cada membro do grupo maior será uma vaca. Recorte as imagens de animais da Folha de Atividades 2. Dê a cada 
aluno o animal apropriado, colocando-o com uma fita em seu peito para que todos saibam quem eles são (você também pode 
optar por usar cordas e um furador para colocar estes cartões como crachás nos alunos).
• Para modificar essa atividade para salas de aula com menos de vinte alunos, escolha um aluno como "fazendeiro" e faça 

com que todos os outros alunos sejam tatus-canastra. Dê a cada um dos "tatus" o crachá adequado. Corte um pouco mais 
de vacas do que o número de alunos tatus. O "fazendeiro" será responsável por todas as vacas cortadas. Esses pequenos 
grupos irão brincar da mesma forma que os grupos maiores, mas em vez de ter alunos atuando como vacas, o "fazendeiro" 
será responsável por colocar as vacas nos habitats desejados.

2. Pegue uma folha de papel de tamanho normal (você também pode usar uma fita ou corda para designar o espaço) e coloque-o 
no chão da sala de aula. Tenha uma folha de papel para cada aluno tatu. Cada folha de papel/área designada representa um 
habitat do tatu. Peça a cada aluno tatu para ficar em cima de um papel de habitat.

3. Regras: Não podem haver mais de dois animais em qualquer habitat. Todos os animais devem ter pelo menos um pé sobre 
o seu habitat. As vacas irão deslocar os tatus. Se já existem dois animais em um habitat e uma vaca entra no habitat, um tatu 
deve sair. Se um tatu é deslocado de seu habitat, ele deve encontrar outro habitat que ainda não tenha dois animais. Se não 
houver mais habitats para o tatu entrar, ele está fora do jogo e o aluno deve ficar ao lado do grupo.

4. Exemplo 1 - Pecuária de Baixo Impacto (nota: apenas metade de todas as vacas serão utilizadas para esta primeira 
atividade): Peça a cada tatu para escolher o seu habitat (devem haver habitats suficientes para que todos possam ter o seu 
próprio habitat). Em seguida, adicione duas vacas ao grupo. Como na dança das cadeiras, dê aos alunos 20 segundos para 
caminhar ao redor dos habitats (os tatus estão à procura de comida, água e abrigo em seu ecossistema e as vacas estão 
pastando nesta terra). Ao seu sinal, os alunos devem encontrar um habitat, colocando um pé no habitat para participar. 
Se algum habitat acabar com mais de dois animais, um tatu deve sair (lembre-se que vacas irão deslocar tatus). Dê ao tatu 
deslocado 10 segundos para encontrar um novo habitat. Qualquer tatu que não encontre um habitat está fora do jogo e deve 
ir para o lado da sala. Agora, adicione mais duas vacas ao grupo e continue o jogo. Os alunos devem deixar o seu habitat 
e caminhar ao redor do ecossistema até o sinal para que eles parem. Qualquer tatu que não encontre um habitat tem 10 
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segundos para encontrar outro ou está fora do jogo. Continue a adicionar duas vacas a cada rodada até que você tenha utiliza-
do a metade de suas vacas. Pare o jogo quando cada vaca tiver encontrado um habitat para ficar e todos os tatus deslocados 
tenham se mudado para outro habitat ou estejam fora do jogo. Peça a todas as vacas para saírem de seus habitats de papel e 
irem para o lado da sala. Quantos habitats ainda têm tatus sobre eles? Quantos tatus estão fora do jogo? Anote esses números 
para comparar com o seguinte exemplo. Explique aos alunos que este é um exemplo da pecuária tradicional de baixo impacto.

5. Exemplo 2 - Pecuária de Alto Impacto: Repor os habitats de forma que cada habitat tenha um tatu. Jogar o jogo do mesmo 
modo que no exemplo 1 mas, desta vez, utilizar todas as vacas. Pare o jogo quando cada vaca tenha encontrado um habitat 
para ficar e todos os tatus tenham se mudado para outro habitat ou estejam fora do jogo. Peça a todas as vacas para saírem 
de seus habitats de papel e irem para o lado da sala. Quantos habitats ainda têm tatus sobre eles? Quantos tatus estão fora do 
jogo? Anote esses números. Este é um exemplo de pecuária de alto impacto.

6. Peça aos alunos para permanecerem onde estão. Apresente o termo fragmentação de habitat e discuta com a classe se o resul-
tado do exemplo 2 é considerado fragmentação de habitat. Os tatus podem facilmente chegar aos outros tatus sem passar por 
pastos agrícolas? 

W A fragmentação de habitats é definida como a separação de habitats maiores em áreas menores e mais isoladas, muitas 
vezes resultante do desenvolvimento humano. A fragmentação afeta negativamente a abundância e a diversidade de plantas e 
animais na área. Quando os habitats estão fragmentados, os animais não podem viajar facilmente entre as áreas para utilizar 
seus recursos.

7. Se desejar, a classe pode tentar várias técnicas no Exemplo 2. Algumas técnicas podem incluir a colocação de todas as vacas 
no centro do grupo de habitats, colocando todas as vacas a um lado do grupo de habitats, ou colocando as vacas no mínimo 
de habitats possível. Como os resultados variam com as diferentes técnicas? Que técnicas deixam o maior número de tatus no 
jogo? Qual técnica deixa o menor número de tatus? Existe uma técnica que parece reduzir a fragmentação de habitats? Você 
também pode optar por introduzir outras ameaças da Atividade 1. Cada vez que uma ameaça é introduzida, retire um pedaço 
de habitat e jogue uma rodada do jogo. Como esta ameaça impacta ainda mais os tatus? Será que ela também impacta as 
vacas?

Mostre à classe uma foto do ecossistema natural do Pantanal, além de uma imagem da destruição de habitats no Pantanal, 
encontrada na Folha de Atividades 3. Discuta as diferenças entre estas duas imagens com a classe. O que aconteceria se parte 
do habitat de um tatu fosse destruída pelos seres humanos? O que acontece com os animais quando o habitat fica fragmenta-
do? Discuta quais são as consequências para os tatus que foram deslocados. 

W Conforme discutido na Atividade 1, se a área de vida ou habitat de um tatu fosse destruído, o tatu teria que se mudar para 
outra área. Se um tatu for deslocado e não encontrar um novo habitat, ele terá que competir por recursos com outros tatus 
que já vivem lá. Há um número limitado de recursos encontrados na natureza. Se houver mais animais do que há recursos, os 
animais não poderão sobreviver. 

W Se habitats forem fragmentados e um tatu for deslocado, ele terá que atravessar áreas onde os tatus não podem sobreviver, 
como estradas movimentadas. Isso significa que o tatu teria menos probabilidade de sobreviver em movimento para encon-
trar um novo habitat. 

W Explique aos alunos mais velhos que a fragmentação do habitat afeta também a diversidade genética da população de 
tatus. Se os animais não puderem se mover entre as áreas, os animais de uma população tornam-se rapidamente relacionados 
uns com os outros, o que resulta em endogamia e reduz a sobrevivência.

L IÇÃO 2: ÁREA DE VIDA E FRAGMENTAÇÃO

Atividade 2: Destruição de Habitat e Fragmentação (continuado)
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Quais são as formas de ajudar a evitar a fragmentação de habitats? 

W Técnicas de uso sustentável da terra, como pecuária de baixo impacto ou agricultura sustentável; preservar partes de um 
hábitat para que as espécies nativas possam sobreviver na área e viajar através da área com menos ameaças. 

W Criar corredores ecológicos, de modo que os animais possam se movimentar com segurança entre habitats. Corredores 
ecológicos são ligações que conectam duas ou mais áreas maiores de um habitat similar. Corredores ecológicos permitem que 
animais se desloquem com segurança entre habitats sem ficarem expostos aos perigos do mundo humano, como estradas e 
carros. Mostre exemplos para a classe de corredores ecológicos, utilizando as imagens encontradas nas Folhas de Atividades 4a 
e 4b. Mais informações sobre corredores ecológicos podem ser encontradas em http://www.nwf.org/what-we-do/protect-wild-
life/wildlife-corridors.aspx. Fotos adicionais de várias espécies utilizando corredores ecológicos podem ser encontradas em 
http://www.wildlifeandroads.org/gallery/.

Atividade de Extensão:
Saiba mais sobre corredores ecológicos atualmente existentes para animais como panteras na Flórida, ursos, lobos cinzentos e 
elefantes africanos. Faça um cartaz mostrando como corredores ecológicos podem ajudar os animais e as pessoas a dividirem o 
mesmo espaço. Para os alunos mais velhos, pesquisar como os corredores são construídos utilizando sites da internet como http://
www.conservationcorridor.org/corridor-science/ e http://www.nwf.org/Wildlife/Wildlife-Conservation/Flyways-and-Wildlife-Corri-
dors.aspx. Em seguida, crie um diagrama ou modelo tridimensional de seu próprio corredor ecológico. Comece determinando que 
espécies você está tentando proteger e as ameaças a estas espécies. Em seguida, determine que áreas você está tentando conectar. 
Que materiais você usaria? Que barreiras podem estar no caminho? Lembre-se, o corredor deve ser o mais amplo possível e manter 
o máximo de espaço aberto natural possível. Compartilhe o corredor com outros alunos e explique como o seu projeto irá ajudar a 
proteger a vida selvagem.

Recursos adicionais sobre corredores ecológicos podem ser encontrados em: http://www.biologicaldiversity.org/publications/pa-
pers/wild-corridors.pdf e http://www.environment.nsw.gov.au/resources/nature/landholderNotes15WildlifeCorridors.pdf

Atividade 2: Destruição de Habitat e Fragmentação (continuado)



Área	  de	  vida	  do	  tatu-‐canastra	  Ben	  
615.81	  hectares=6.15	  Km2	  

Folha	  de	  A>vidades	  1	  a	  –área	  de	  vida	  do	  tatu	  

1	  



Área	  de	  Vida	  do	  Tatu-‐canastra	  Robert	  
3459.29	  hectares=34.6	  Km2	  
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Folha	  de	  A>vidades	  1	  b	  –área	  de	  vida	  do	  tatu	  
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Folha	  de	  A>vidades	  2	  –	  Destruição	  de	  hábitat	  
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Folha	  de	  A>vidades	  2	  –	  Destruição	  de	  hábitat	  
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Folha	  de	  A>vidades	  2	  –	  Destruição	  de	  hábitat	  



A"vidade	  2:	  Exemplo	  1	  –	  Primeiro	  passo,	  tatus	  em	  hábitats	  individuais	  

1	  



A"vidade	  2:	  Exemplo	  1-‐Segundo	  passo,	  coloque	  vacas	  nos	  hábitats	  individuais	  

2	  



A"vidade	  2,	  Exemplo	  1-‐	  Terceiro	  passo,	  mova	  os	  tatus	  deslocados	  para	  outro	  hábitat	  

3	  



A"vidade	  2,	  Exemplo	  1-‐	  Passo	  final,	  quantos	  hábitats	  ainda	  possuem	  tatus?	  
Criação	  de	  gado	  tradicional	  de	  baixo	  impacto	  
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A"vidade	  2:	  Exemplo	  2-‐	  Primeiro	  passo,	  tatus	  em	  hábitats	  individuais	  
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A"vidade	  2:	  Exemplo	  2-‐	  Segundo	  passo,	  coloque	  vacas	  nos	  hábitats	  individuais	  

6	  



A"vidade	  2:	  Exemplo	  2-‐	  Terceiro	  passo,	  mova	  os	  tatus	  deslocados	  para	  novos	  hábitats	  

7	  



A"vidade	  2:	  Exemplo	  2-‐	  Passo	  final.	  	  Quantos	  tatus	  ainda	  estão	  nos	  hábitats?	  	  
Quantos	  tatus	  estão	  fora	  do	  jogo?	  
Criação	  de	  gado	  de	  alto	  impacto	  
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A"vidade	  2:	  Exemplo-‐	  Fragmentação	  de	  hábitat	  

População	  isolada	  
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Folha	  de	  A>vidades	  3-‐Fotos	  da	  destruição	  de	  hábitat	  
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hOp://crowleyapes.wiki.loveO.org/Group+1	  

hOp://www.sierraclub.org/sierra/201109/panther.aspx	  

Ac>vity	  Sheet	  4a-‐wildlife	  corridors	  

Tipos	  de	  corredores	  de	  vida	  selvagem	  

Passagem	  sobre	  e	  sob	  a	  estrada	  

Corredores	  de	  hábitat	  natural	  
entre	  áreas	  desmatadas	  
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hOp://www.savetheelephants.org/diary-‐reader/items/historic-‐passage-‐first-‐elephant-‐passes-‐through-‐new-‐mt-‐kenya-‐underpass.html	  

hOp://www.npca.org/	  

hOp://development.havasiwf.org/carnivores-‐living-‐in-‐fragmented-‐habitats/	  

Animais	  usando	  corredores	  de	  vida	  selvagem	  Ac>vity	  Sheet	  4b	  




