
Atividade 2. Pequenos pesquisadores do tatu canastra

Objetivo: Criar interesse sobre o estudo da espécie.

Tempo previsto: 3 aulas

Dimensão educativa trabalhada: Conhecimentos 

Sugestão de atividades:  Você já se perguntou como estudamos outras espécies? E um tatu, que mesmo gigante 

é raro de encontrar? Nossa proposta de atividade é propor o desafio da turma ser novos pesquisadores. Para 

isso, incentive a turma a procurar vestígios dos animais que vivem próximos a eles. Cada estudante tem que 

anotar qualquer indício que encontrar, seja algum pêlo, penas, frutos comidos, pegadas e cocôs. Será que eles 

conseguem adivinhar de que bicho são esses indícios? Depois compartilhe com eles a foto da pegada, do 

cupinzeiro destruído e da toca  do tatu canastra. Mostre também tudo que nós olhamos quando conseguimos 

capturar um canastra. Observe com a turma os detalhes. E depois de mergulhar nesse universo, que tal tentar 

identificar em campo qual canastra apareceu nas nossas armadilhas fotográficas. Tem alguma ideia de como 

ajudar a estudar um animal tão difícil de encontrar? Tente criar uma solução criativa e coletiva na turma. Assim 

podemos marcar um encontro entre eles e nossos pesquisadores de campo. Que tal? Curtiu? Lembre-se de 

entrar em contato com a gente. 
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Foto: Pegada pata dianteira
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                                                                                Foto:Tocas
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Como identificamos 
em campo...
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Olhe para as placas escuras na cauda de cada animal.

Você consegue identificar qual tatu-canastra é o “Guilherme”?

A DCB
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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

http://www.icasconservation.org.br
http://www.fubaea.com.br
https://forms.gle/cderWnPdrnrfpnXr9

