RECORTE E DISTRIBUA AOS GRUPOS AS FICHAS ABAIXO:
PORCO-ESPINHO
O porco-espinho é um animal
roedor, cujo corpo é coberto
por espinhos. Costuma se
abrigar em cavernas, troncos
de árvores ou buracos no solo.
Seu
corpo
costuma
ser
marrom com espinhos claros.
As pernas curtas, fazem com
que o porco-espinho se locomova de forma lenta.
Cobertura corporal do porco-espinho

TUCANO
O tucano é uma ave da família dos
pica-paus, que possuem um bico
grande e colorido. Ele habita as
florestas tropicais da América do
Sul e se alimenta, principalmente,
de frutas. Também se alimenta de
pequenos insetos. Costuma emitir
sons característicos enquanto voa.

Cobertura corporal do tucano

BOTO COR-DE-ROSA

CALANGO

O calango é um tipo de lagarto,
O Boto cor-de-rosa é um
muito
comum
em
lugares
mamífero aquático que vive em
quentes.
Classificado
como
um
água doce. Pode medir até 2,5 m
réptil,
seu
tamanho
não
e ultrapassar o peso de 160 kg.
ultrapassa
os
30
cm.
Sua
Seu corpo é bem flexível, o que
alimentação
é
composta,
lhes possibilita serem ágeis e
principalmente, de invertebrados
nadar em diferentes direções, em
como
insetos,
grilos,
cupins,
mosquitos etc. Seu corpo é
busca de suas presas. Se alimenta de peixes.
coberto por escamas resistentes e possuem, geralmente, a
coloração acinzentada.
Cobertura corporal do boto cor-de-rosa

Cobertura corporal do calango

JACARÉ

TATU

O jacaré é classificado como réptil.
Possui patas próximas ao corpo e é um
excelente nadador. É um animal
carnívoro e possui dentes muito
afiados, que utiliza para dilacerar suas
grandes presas, ou seja, outros
animais. O corpo do jacaré é protegido por escamas firmes
e duras, geralmente de cor cinza ou esverdeada.
alimentos preferidos
pequeno porte etc.
Cobertura corporal do jacaré

O tatu é um mamífero, que habita
as florestas secas, os cerrados e os
campos abertos, em lugares de
clima quente. Seu corpo é revestido
por placas ósseas de cor marrom
localizadas na parte superior.
Costuma se esconder em tocas ou
buracos cavados na terra. Seus
são insetos, raízes, animais de

Cobertura corporal do tatu

GAFANHOTO
O gafanhoto é um inseto que se alimenta
de folhas. Possui as patas traseiras mais
longas, o que lhe possibilita deslocar de
um lugar a outro aos saltos. Seu corpo é
de cor verde ou marrom, permitindo que
se camufle entre a vegetação. Gosta de
viver em lugares arborizados, como florestas ou jardins.

Cobertura corporal do gafanhoto

JABUTI
O jabuti é um réptil, que possui
uma carapaça dura protegendo seu
corpo. Sua carapaça contém formas
geométricas de cor escura, com o
centro amarelado, formando um
lindo mosaico em seu corpo. O
jabuti se alimenta de frutas e
folhas. Costuma habitar áreas terrestres e pode chegar até o
tamanho de 40 cm.
Cobertura corporal do Jabuti

ONÇA-PINTADA

CARANGUEJO

A onça-pintada é considerada o
O caranguejo é um crustáceo
maior felino das Américas. Por ser
encontrado
tanto
em
águas
um animal carnívoro, a onça possui
salgadas quanto em águas doces.
dentes e garras afiadas. Seu corpo é
Possui cinco pares de pernas, sendo
coberto
por
uma
pelagem
que,
nas
duas
dianteiras,
amarelada que contém pintas
localizam-se uma espécie de pinça
escuras. Possui hábitos noturnos,
que serve para o caranguejo se
ou seja, gosta de sair à noite para caçar.
defender e se alimentar. Geralmente se alimenta de matéria
orgânica morta ou pequenos animais. Seu corpo é coberto
por uma cobertura dura.
Cobertura corporal da onça-pintada

Cobertura corporal do caranguejo

