
Atividade 3. Desvendando os segredos dos bichos que usam a toca

Objetivo: Aproximar/ter interesse sobre as espécies nativas.

Tempo previsto: 2 aulas.

Dimensão educativa trabalhada: Conhecimentos (científico e popular).

Sugestão de atividade com o material: Separar a turma em 5 grupos menores. Cada grupo selecionará um dos 

cards entregue como guia com os animais que usam a toca do Tatu para desenvolver a parte remetente a 

pesquisa, essa pesquisa pode acontecer de diferentes forma como: consulta a livros, artigos online, experiências 

pessoais e/ou terceiros. Após a pesquisa cada grupo terá consigo uma ficha guia a ser preenchida, por fim cada 

grupo deve preparar uma forma criativa de apresentar as informações de cada espécie estudada para toda 

turma. Para tanto, cada grupo terá como apoio máscaras de feltro, a ficha de pesquisas como guia, os moldes de 

pegadas de cada animal e o card explicando para que ele usa a toca. Ao final de todas as apresentações, cada 

grupo deve produzir um cartaz ou outro forma de apresentação com as curiosidades que mais gostaram de cada 

animal apresentado.
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Ficha guia

Para conhecer melhor o animal, pesquisar sobre: 

1. Nome do animal:_________________________________________________________________________  

2. Tamanho:_______________________________________________________________________________

3. O que come?____________________________________________________________________________

4. Onde vive?(habitat) _______________________________________________________________________

5. Vivem sozinhos ou em grupos?______________________________________________________________

6. Ficam acordado de dia ou de noite?__________________________________________________________

7. Quais são os lugares no mapa do mundo onde pode ser encontrado?

8. Está ameaçado de extinção?________________________________________________________________

9. Para que usa a toca do tatu?________________________________________________________________

10. Como é o jeito dele andar?__________________________________________________________________

11. Você conhece alguém que já viu esse bicho ao vivo? Pergunte pros seus pais, avós e professores e anote a história 

________________________________________________________________________________________
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Sugestão de 

atividade com o 

material: Para 

recortar os 

cards para a 

contribuição na 

atividade
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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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- Prancha sobre o desenvolvimento do Tatu-Canastra.

                    materiais de apoio:

Imagem: Acervo ICAS. 
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Por fim, anexo aqui o link do formulário de avaliação dessa atividade, sua respostas é imprescindível para a 
adequação e melhora da atividade.

https://forms.gle/cderWnPdrnrfpnXr9
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