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INTRODUÇÃO

A importância da Biodiversidade está nas plantas,  animais e microrganismos.
Eles fornecem alimentos, remédios e matéria-prima. A Biodiversidade são todas as
formas de vida, os genes, as inter-relações ou ecossistemas. Onde a existência de uma
espécie  afeta  diretamente  muitas  outras.  A  maior  diversidade  é  encontrada  na
Amazônia e o Brasil é considerado o “País da Mega Diversidade.”

 Os problemas no Brasil e no Mundo são a poluição, o uso excessivo dos recursos
naturais, a expansão agrícola, urbana e industrial. O desmatamento, fragmentação do
território dos animais e perda de habitat. O aquecimento global, caça e pesca ilegal. 

Algumas ONGs, Fundações e Projetos: WWF, IBAMA, Fundação SOS Parques
do  Brasil,  SOS Mata  Atlântica,  Projeto  Peixe-Boi,  Projeto  TAMAR,  entre  outras.
Tentam resolver os problemas junto aos governos dos países e as populações locais
para achar soluções que protejam a biodiversidade. A Fundação SOS Parques do Brasil
faz o monitoramento do desmatamento da Mata Atlântica. A Icmbio é o Portal da
biodiversidade brasileira. 

O objetivo principal deste e-book é o de conscientizar pais e educadores que
podemos alertar as crianças sobre o risco da extinção dos animais  no Brasil  e  no
Mundo, de forma lúdica.  Não tenho a pretensão de esgotar todo o tema sobre os
animais em extinção. Em forma de tema transversal foram citados alguns dos animais
em extinção. Nos anexos encontramos links que podem contribuir para pesquisa dos
animais.  Existem muitos  animais  que  estão  em  perigo  de  extinção  que  não  foram
citados neste e-book. 

As  brincadeiras  criadas  são  semelhantes  às  brincadeiras  populares.  Tem
caráter educativo e promovem a saúde, valores sociais e familiares.

Brincar  é  um  sentimento  de  felicidade.  Num  Mundo  de  Fantasia  que  pode
transformar  as  crianças  em  adultos  mais  felizes.  É  um  momento  único  e
incomensurável.  Brincar  promove  a  socialização,  integração,  cooperação  e  inclusão.
Desenvolve os aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural. 
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ATENÇÃO! CUIDADOS MESMO ANTES DE BRINCAR!

As brincadeiras devem ser sempre acompanhadas pelos responsáveis. 

Os adultos e as crianças devem realizar avaliações médicas.

Verificar a aptidão para prática de exercícios físicos.

Manter alimentação leve 3 horas antes do início das atividades.

Devem se hidratar bem. Antes, durante e após os exercícios.

Observar se a roupa é adequada.

Realizar o aquecimento.

Boa Diversão!
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1. OS 10 ANIMAIS EM MAIOR RISCO DE EXTINÇÃO NO 
MUNDO (ANEXO 1)

Descrição: (adivinhação)

Formar uma roda. Escrever os “10 Animais em Maior Risco no Mundo”. Escolher uma
criança para ficar no centro da roda para adivinhar os animais. Se ela acertar 3 dos
animais vencerá. Se não souber tem de pagar uma prenda. Ao final da brincadeira,
dizer o nome dos 10 animais do Anexo 1. Sugestão: Mostrar fotos e falar sobre os
animais. Outra sugestão: Trocar pelos Anexos 2 e 3.
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2. O RABUDINHO (ANEXO 1)

Descrição: (adivinhação)

Formar uma roda com as crianças. Escolher uma criança ficar no centro da roda com
olhos vendados. Todos batem palmas. Ao final das palmas, quem está no centro da roda
toca com as mãos em alguém da roda.  Quem for tocado deve fazer o som de um
Rabudinho. Vence se descobrir quem é que emitiu o som e disser o seu nome. Se errar,
continua  até  adivinhar.  Sugestão:  Mostrar  foto  e  falar  sobre  o  animal.  Outra
sugestão: Trocar por outros animais.
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3. O TIGRE (ANEXO 1)

Descrição: (pique)

Todas as crianças são as presas do Tigre e ficam dispersas pelo pátio. Escolher uma
criança para ser a Tigre. Ao sinal, o Tigre rosna e corre para pegar as presas. Quem o
Tigre tocar ficará parada. Para salvar as outras crianças dão a mão e ajudam a parada
a fugir. Para vencer, o tigre tem de pegar uma mesma presa três vezes. Quem for
pego três vezes será o novo Tigre. Sugestão: Falar a causa do risco de extinção dos
Tigres e suas características. Outra sugestão: Trocar por outros animais.
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4. O ATUM VERMELHO (ANEXO 1)

Descrição: (pique) 

Cada uma das crianças será um Atum Vermelho. Todas ficam dispersas pelo pátio, o
mar. Uma será a Pegadora. Ao sinal, a Pegadora tem que pegar os demais. Se pegar
três vezes um Atum Vermelho será a próxima pegadora.  Sugestão:  Explicar o que
significa pesca ilegal e o que ela pode causar aos animais e ao planeta.
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5. ANIMAIS DA FLORESTA (ANEXO 1)

Descrição: (pique)

Formar  uma  roda  com  as  crianças.  Escolher  uma  criança  para  ser  a  “animal  da
floresta”  e  ficar  no  centro  da  roda.  Ela  deverá  escolher um dos  animais  da  lista
abaixo. Por exemplo ela escolhe o Tigre. Todas perguntam: -Seu Tigre. Como você saiu
da floresta? O Tigre responde: -Pulei o muro. Todas dirão: -É melhor você voltar.
Então o Tigre deve voltar passando por baixo dos braços das crianças da roda. Se em
2 minutos não conseguir sair, paga uma prenda à sua escolha. Exemplo de Lista: Tigre,
Borboleta, Panda gigante e o Rinoceronte. Sugestão: Falar sobre o desmatamento e o
que ele  pode causar  aos  animais  e  ao  planeta.  Outra sugestão:  Trocar por  outros
animais.
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6. ARRANCA O RABO DA TARTARUGA DE COURO (ANEXO 1)

Descrição:  (pique)

Cada  criança  será  uma  Tartaruga  de  Couro.  Todas  ficarão dispersas  pelo  pátio  e
receberão uma tira de pano ou jornal.  Cada uma coloca na parte de trás da calça
parecendo um rabo. Poderão receber também uma máscara, caso seja confeccionada.
Ao sinal, todas correm tentando pegar o rabo dos demais. Quem, ao final, somar mais
rabos da Tartaruga de Couro vence. Sugestão: Mostrar fotos e falar sobre o animal.
Outra sugestão: Trocar por outros animais ou pela Tartaruga-marinha.
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7. OS SEM FLORESTA

Descrição: (variada) 

Todas as crianças ficam dispersas pelo pátio. Todas serão animais da floresta. Cada
uma pode  escolher  o  animal  que  quiser  da  lista  do  anexo.  Desenhar  três  grandes
círculos. As florestas A, B e C. Escolher uma para ser a pegadora. A pegadora diz:
-Fujam  para  floresta.  E  Todas  as  outras  dizem:  -Que  Floresta?  Por  exemplo  a
pegadora diz: –“floresta A”. Então, todas devem fugir para a “floresta A”. A criança
que não conseguir poderá ser pega e será a nova pegadora. Sugestão: Falar sobre o
desmatamento e os problemas da fragmentação da floresta para a fauna. 
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8. AS MORSAS DO PACÍFICO E AS PLACAS DE GELO 
FLUTUANTES (ANEXO 1)

Descrição:  (variada) 

Desenhar círculos irregulares: grandes e pequenos, as placas de gelo flutuantes. Cada
criança será uma morsa do Pacífico. Todas as crianças ficarão dispersas pelo pátio.
Escolher uma criança para ficar no mar, no centro das placas de gelo. Ao sinal, Todas
as crianças trocarão de lugar. Quem ficar sem placa sai da brincadeira e apagamos
uma das placas. Quem conseguir ficar na última placa é a vencedora. Sugestão: Falar
sobre o Aquecimento Global e o que ele pode causar aos animais e ao planeta. Outra
sugestão: Trocar pelo Urso Polar.
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9. ADEDANHA: ANIMAIS EM EXTINÇÃO NO BRASIL E NO 
MUNDO (ANEXOS 1, 2 E 3)

Descrição: (adivinhação)

Escrever uma lista com vários animais em risco de extinção no Brasil  e no mundo.
Formar uma roda com as crianças. Todas dizem Adedanha. Ao final  da palavra,  as
crianças  mostram  as  mãos  e  contam  os  dedos.  Com  a  letra  correspondente  do
alfabeto.  Todas tem que dizer  nomes de animais  em extinção.  Quem errar sai  da
brincadeira Vence quem ficar até o final. Sugestão: Depois da brincadeira, leia lista e
fale como é cada animal.
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10. PANDA GIGANTE (ANEXO 1)

Descrição:  (pique)

Todas serão Pandas de matas diferentes. Entre as matas traçar duas linhas paralelas,
“uma rua”. Fazer duas equipes, uma de frente para a outra em cada linha. Formar duas
“Equipes A e B”.  A “Equipe A” fica com a palma da mãos para cima.  Ao sinal,  uma
criança da Equipe B atravessa “a rua” e bate na mão de uma ou mais crianças. Quem
bateu, corre de volta para seu campo, enquanto é perseguida pelos desafiados. Se for
pega passa para outra equipe, virando Panda da outra mata. Se não, vence, e todas
passam para  sua  equipe.  Sugestão:  Falar  sobre a  fragmentação  do  habitat.  Outra
sugestão: Trocar por outros animais.
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11. ALFANDEGA COM OS ANIMAIS EM EXTINÇÃO
(ANEXOS 1, 2 E 3)

Descrição: (roda)

Escrever uma lista com vários animais em risco de extinção no Brasil  e no mundo.
Formar  uma  roda.  Escolher  uma  criança  para  ficar  fora  da  roda.  Escolher  outra
criança para ser o mestre da brincadeira. O Mestre escolhe uma “regra” e fala para os
colegas. Exemplo: “- Só passa se for algo que voa”. Chamamos o colega que está fora
da roda. Todas perguntam: “- o que passa?” Se ele falar: “- boi”, não passa. Se falar
“arara-azul”,  passa. Vence,  e é o novo mestre da brincadeira.  Sugestão: Depois da
brincadeira, leia lista e fale como é cada animal.
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12. BOBINHA COM AS ARIRANHAS (ANEXO 1)

Descrição: (roda)

Formar uma roda. Todas as crianças serão as ariranhas. Escolher uma criança para
ficar no centro. Todas devem tentar passar a bola sem que a criança do centro pegue.
Pode passar de cabeça ou com as mãos. Se pegar, quem errou perde e passa a ficar no
centro  da  roda.  Sugestão:  Falar  sobre  as  Ariranhas.  Outra  sugestão:  Trocar  por
outros animais.
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13. BOLA NA LATA DOS 10 ANIMAIS EM MAIOR RISCO DE 
EXTINÇÃO NO MUNDO (ANEXO 1)

Descrição: (variada)

Imprimir a foto dos 10 animais em maior risco de extinção no mundo. Colar nas latas.
Arrumar as latas. Formar uma fila com as crianças. A primeira da fila deve lançar três
bolas, derrubando o máximo de latas que puder. Depois as demais crianças também
lançarão. Quem derrubar mais latas vence. Sugestão: Mostrar as fotos e comentar
sobre os animais.
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14. BOLICHE DOS 10 ANIMAIS EM MAIOR RISCO DE 
EXTINÇÃO NO MUNDO (ANEXO 1)

Descrição: (variada)

Imprimir a foto dos 10 animais em maior risco de extinção no mundo. Colar nos pinos.
Arrumar os pinos do boliche,  como na figura.  Formar uma fila com as crianças.  A
primeira da fila deve lançar três bolas,  derrubando o máximo de pinos que puder.
Depois  as  demais  crianças  também  lançarão.  Quem  derrubar  mais  pinos  vence.
Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais.
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15. BRIGA DE SAPOS (ANEXO 3)

Descrição: (variada)

Cada uma das crianças será um sapo. Formar as duplas de crianças. Agachadas, sem
poder colocar as mãos no solo, uma de frente para a outra. Tentar tirar a outra do
círculo.  Não  pode  chutar.  Só  empurrar  as  mãos  que  estão  apoiadas  nas  da  outra
criança. Vence quem conseguir tirar o equilíbrio da outra. Sugestão: Mostrar fotos e
comentar sobre o animal. Outra sugestão: Trocar por outros animais.
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16. QUEM É O MAIS FORTE NA NATUREZA (ANEXOS 1 E 2)

Descrição: (variada)

Formar dois times opostos segurando a corda. O time do Elefante africano e o time do
Rinoceronte de Java. Podem usar luvas para evitar machucados. Colocar um laço no
centro da corda. Traçar uma linha no chão. Ao sinal cada time deve puxar para fazer o
laço cruzar a  linha.  Sugestão:  Mostrar  fotos e comentar sobre os animais.  Outra
sugestão: Trocar por outros animais.

Baixar os E-books 1 e 2 em: www.brincarsemtv.com.br
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17. ARARA CEGA (ANEXO 3)

Descrição: (variada)

Formar uma roda. Escolher uma criança para ser vendada no centro da roda. Ao sinal,
rodar a Arara cega e iniciar a brincadeira. Ao Sinal todas as crianças emitem o som da
Arara. E a Arara cega deve tocar em uma das crianças da roda. Que diz: -Arara cega,
adivinha quem eu sou. Vence se adivinhar o nome da criança. Se não, a brincadeira
continua. Sugestão: Mostrar fotos das Araras-azuis e comentar sobre elas.

Baixar os E-books 1 e 2 em: www.brincarsemtv.com.br
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18. PROCURA ANIMAL (ANEXO 1, 2 OU 3)

Descrição: (variada)

Todas as crianças estão dispersas no pátio. Ao sinal, todas as crianças devem procurar
fotos dos animais em maior risco de extinção no mundo, escondidos pelo pátio. Levar
ao mestre da brincadeira, pai ou professor e dizer o nome do animal. Se acertar o
nome. Cada foto vale um prêmio. Sempre observar a segurança. Quem achar, vence o
tesouro e espera pelos demais. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais.

Baixar os E-books 1 e 2 em: www.brincarsemtv.com.br
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19. CADA PREGUIÇA NO SEU GALHO (ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Formar uma roda. Escolher uma criança para ser a Pegadora e ficar no centro da roda.
Todas os outros serão as Preguiças, girando a roda e sem fazer barulho. De repente, a
Pegadora diz: -Cada preguiça no seu galho!. Todas devem correr e subir em um lugar
alto. A Pegadora deve tentar pegar alguma Preguiça. Se pegar vence a brincadeira.
Sugestão:  Mostrar  fotos  e  comentar  sobre  o  animal.  Outra  sugestão:  Trocar  por
outros animais.
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20. CAIXINHA DE SURPRESAS (ANEXOS 1, 2 E 3)

Descrição: (expressão corporal) 

Utilizar um aparelho de som. Escrever em pedacinhos de papel todos os animais dos
anexos. Colocar dentro de uma caixinha. Formar uma roda com as crianças sentadas.
Passar  a  caixinha  de  mão  em mão  enquanto  a  música  tocar.  Quem estiver  com  a
caixinha  quando  a  música  parar  tira  um  pedacinho  de  papel  e  faz  a  imitação.  A
brincadeira  só  termina  quando  as  tarefas  da  caixinha  de  surpresas  acabarem.
Sugestão: Fazer comentários sobre alguns animais. 
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21. CARNIÇA COM O MICO-LEÃO-DOURADO (ANEXO 3)

Descrição: (variada)

Cada uma das crianças será um Mico-leão-dourado. Formar uma fila, agachados com as
mãos apoiadas no chão. Uma criança começa pulando sobre todas à sua frente. Quando
pular a última, agacha. As demais repetirão o mesmo processo até que todas tenham
passado. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre o animal. Outra sugestão: Trocar
por outros pelo Macaco-prego-do-peito-amarelo, Chimpanzé, Orangotango ou Gorila da
Montanha.

Baixar os E-books 1 e 2 em: www.brincarsemtv.com.br
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22. CARRINHO DE MÃO DA PREGUIÇA DE COLEIRA
(ANEXO 3)

Descrição: (variada)

Todas as crianças serão Preguiças de Coleira. Marcar duas linhas, uma de partida e
outra de chegada. Todas em duplas. Uma criança da dupla segura os pés do colega da
frente, apoiado somente pelas mãos. Ao sinal deslocar-se até a chegada. Vence a dupla
que chegar primeiro e sem cair. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre animal.
Outra sugestão: Trocar por outros animais.
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23. CHICOTINHO QUEIMADO DOS ANIMAIS
(ANEXOS 1, 2, E 3)

Descrição: (variada)

Escrever em cada pedaço de papel o nome de um animal das Lista dos anexos 1, 2 e 3.
Usar um pedaço de papel de cada vez para o chicotinho. Todas as crianças fecham os
olhos. Escolher uma criança para ser o Mestre da Brincadeira. O Mestre esconderá no
pátio o Chicotinho. Ao sinal, Todas deverão encontrá-lo. Quando alguém estiver perto,
o mestre da brincadeira diz: -Está quente ou -Está frio, longe. Quem achar primeiro,
vence. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais.
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24. DRAGÃO-DE-KOMODO (ANEXO 2)

Descrição: (variada)

Escolher duas crianças para segurar uma corda e fazer ondas perto do chão, as ondas
representam o animal. Enquanto as outras crianças começam a pular, Quem esbarrar
no Dragão sai  da brincadeira.  Quem pular mais tempo sem errar será o vencedor.
Sugestão:  Mostrar  fotos  e  comentar  sobre  o  animal.  Outra  sugestão:  Trocar  por
outros animais.
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25. TATU-CANASTRA NA TOCA (ANEXO 3)

Descrição: (variada)

Cada uma das crianças será um Tatu-canastra. Desenhar círculos pequenos com giz no
chão. Colocar uma criança em cada toca. Escolher uma para ficar sem toca. Ao sinal
todas das crianças deverão trocar de toca. Quem ficar sem toca sai e diminuímos uma
toca.  Vence  quem  ficar  até  o  final  da  brincadeira.  Sugestão:  Mostrar  fotos  e
comentar sobre o animal. Outra sugestão: Trocar por outros animais.
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26. OS PROTETORES DOS ANIMAIS E AS BALEIAS-AZUIS 
(ANEXO2)

Descrição: (variada)

Desenhar uma linha no chão, a praia. Cada uma das crianças será uma Baleia-azul. As
baleias estão encalhadas na praia. Uma criança será o protetor dos animais. Ao sinal,
Ela deve correr até a praia e salvar uma baleia. Quem for salvo vira protetor dos
animais e tem de ajudar a salvar mais baleias. A brincadeira termina quando todas as
baleias forem salvas. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre o animal. 
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27. O TAMANDUÁ-BANDEIRA E O ANTÍLOPE-TIBETANO 
(ANEXO 2)

Descrição: (variada)

Escolher duas crianças uma será o Tamanduá-bandeira e a outra o Antílope-tibetano.
Ao sinal, as duas crianças devem correr em torno de um grande círculo desenhado no
chão. Quem for tocado no ombro é descartado e sai da brincadeira. Vence quem ficar
até o  final.  Sugestão:  Mostrar  fotos  e  comentar sobre o  animal.  Outra sugestão:
Trocar por outros animais.
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28. ELEFANTE VOA? (ANEXOS 1, 2 E 3)

Descrição: (variada)

Fazer uma lista com animais dos anexos. Formar uma roda com as crianças. Escolher
uma para  ser  o  Mestre  da  Brincadeira.  O Mestre  deve  perguntar  para  as  outras
crianças se certos animais da lista voam ou não voam. -Elefante voa? Se elefante não
voa todas devem responder: -Não. Se perguntar -Arara voa? Se voa respondem: -Voa.
Enquanto imitam como se voa com os braços. Quem errar sai da brincadeira. Sugestão:
Mostrar fotos e comentar os animais. 
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29. ESCULTURA ANIMAL: RINOCERONTE-DE-SUMATRA 
(ANEXO 2)

Descrição: (expressão corporal)

Formar duplas com as crianças. Escolher uma criança para ser a boneca de massa e
outra para ser a escultora. Ao sinal, a escultora deve modelar a boneca de massa como
um Rinoceronte-de-sumatra. Quando terminar o tempo elegemos qual a escultura mais
divertida. Depois inverter as crianças: quem era a boneca de massa será a escultora e
vice-versa.  Sugestão:  Mostrar  fotos e comentar sobre os animais.  Outra sugestão
trocar pelo Rinoceronte de Java.
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30. PIQUE AJUDA DO PEIXE-BOI (ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Escolher uma criança para ser a pegadora, o Peixe-boi. As demais ficarão dispersas
pelo pátio. Ao sinal, a Pegadora corre e tenta pegar as demais. Quem for pega vira
Peixe-boi. A brincadeira vai até que só reste uma criança. Ela será a vencedora da
brincadeira.  Sugestão:  Mostrar  fotos e comentar sobre o  animal.  Outra sugestão:
Trocar por outros animais.
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31. PIQUE ALTO DA JAGUATIRICA (ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Escolher uma criança para ser a Jaguatirica. As demais ficam dispersas pelo pátio. Ao
sinal, a Jaguatirica corre e tenta pegar as demais crianças. Quem estiver em lugares
mais altos está salva. Quem não estiver poderá ser pega e vira Jaguatirica. A última a
ser pega é a vencedora. Sugestão:  Mostrar fotos e comentar sobre o animal. Outra
sugestão: Trocar por outros animais.
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32. PIQUE DO PATO-MERGULHÃO (ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Escolher uma criança para ser a Pegadora. As demais ficam dispersas pelo pátio. Ao
sinal, a Pegadora corre e tenta pegar as demais. Quem estiver na posição de Pato-
mergulhão, com os braços abertos, uma só perna apoiada ao chão está salva. Quem for
pega  vira  Pegadora.  A  brincadeira  vai  até  que  só  reste  uma  criança.  Ela  será  o
vencedor da brincadeira. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais. Outra
sugestão: Trocar por outros animais.
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33. PIQUE-BAIXO DA PERERECA-VERDE (ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Escolher uma criança para ser a Pegadora. As demais serão os Sapos e ficam dispersas
pelo pátio. Ao sinal, a Pegadora corre e tenta pegar os Sapos. Se a criança estiver 
abaixada estará salva. Quem for pega passa a ser a Pegadora.
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34. PIQUE BANDEIRA ANIMAL (ANEXO 1)

Descrição: (pique)

Confeccionar  bandeirinhas  com  desenho  dos  10  animais  em  extinção.  Usar  2
diferentes a cada partida. Dividir o pátio ao meio. Formar duas equipes. Colocar uma
bandeirinha de cada lado dentro de um círculo, no fundo de cada campo. Ao sinal,
pegar a bandeirinha do time adversário e trazer de volta para o seu campo. Quem, no
campo do adversário for tocado, fica colado. Pode ser salvo por alguém de seu time.
Vence o time que pegar a bandeira adversária primeiro e trouxer para o seu campo.
Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais. Outra Sugestão: Trocar por
animais dos outros anexos.
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35. PIQUE BOLA DO TATU-PEBA (ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Todas as crianças ficam dispersas pelo pátio. Escolher uma para ser a Pegadora. Ao
sinal a Pegadora corre e tenta acertar as outras crianças com a bola. Cada uma das
crianças será um Tatu-peba. Quem for pega ou queimada pela bola, é a nova Pegadora.
A brincadeira termina no tempo que for combinado. Alertar a Pegadora para ter o
cuidado de não jogar a bola no rosto ou com força demais nos colegas.  Sugestão:
Mostrar fotos e comentar sobre o animal. Outra sugestão: Trocar por outros animais.
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36. PIQUE COLA DO ELEFANTE-AFRICANO (ANEXO 2)

Descrição: (pique)

Cada uma das crianças será um Elefante-africano. Todas as crianças ficam dispersas
pelo pátio. Escolher uma para ser a Pegadora. Ao sinal, ele deve correr e pegar as
demais crianças. Se tocar alguma colega, a colega fica colada, parada. Ela pode ser
salva por outra criança. Quem for colada três vezes passa a ser a pegadora. Sugestão:
Mostrar fotos e comentar sobre o animal. Outra sugestão: Trocar por outros animais.
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37. PIQUE DO UNICÓRNIO ASIÁTICO (ANEXO 2)

Descrição: (pique)

Todas as crianças ficam dispersas pelo pátio. Escolher uma para ser a Pegadora, o
Unicórnio Asiático. Para fazer o chifre: dobrar um dos braços, colocando a mão no
nariz, e o outro braço fica esticado, passando pelo vão entre o ombro, cotovelo e o
nariz. A mão à frente serve para pegar os colegas. As demais crianças deverão ficar
dispersas pelo pátio. Ao sinal, O Unicórnio Asiático corre e tenta pegar as demais.
Quem for pega se transforma em Unicórnio Asiático e ajuda a pegar todo mundo. A
última criança será a vencedora. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre o animal.
Outra sugestão: Trocar por outros animais.
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38. PIQUE ANIMAL (ANEXO 1)

Descrição: (pique)

Todas as crianças ficam dispersas pelo pátio. Escolher uma para ser a Pegadora. Ao
sinal, a Pegadora deverá correr e pegar as demais. Se a criança falar o nome de um
animal diferente dos já ditos não poderá ser pega. Quem for pega é a nova Pegadora.
Sugestão: Falar sobre o problema dos animais em extinção. Mostrar fotos e comentar
sobre os animais. Outra Sugestão: Trocar por outros animais.
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39. PIQUE PAREDE DO CARDEAL-AMARELO (ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Cada uma das crianças será um Cardeal-amarelo. Todas as crianças ficam dispersas
pelo pátio. Escolher uma para ser a Pegadora. Ao sinal a pegadora deve correr e tentar
pegar as demais que não estiverem nas paredes. Quem está na parede pode sair e
desafiar a pegadora. As crianças nas paredes estarão salvas. Vence a criança que não
for pega.  Sugestão:  Mostrar  fotos e  comentar sobre os animais.  Outra Sugestão:
Trocar por outros animais.
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40 .PIQUE PEGA DA CIGARRA-VERDADEIRA (ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Todas as crianças ficam dispersas pelo pátio. Escolher uma para ser a Pegadora, a
Cigarra-verdadeira.  Ao sinal,  a pegadora corre e tenta pegar as demais.  Quem for
pega estará com o pique, sendo a nova Cigarra-verdadeira. Sugestão: Mostrar fotos e
comentar sobre o animal. Outra Sugestão: Trocar por outros animais.
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41. PIQUE SALVO ANIMAL (ANEXOS 1, 2 E 3)

Descrição: (pique)

Todas as crianças ficam dispersas pelo pátio. Escolher uma para ser a Pegadora. Ao
sinal, a pegadora esconde o rosto e conta até dez. Depois corre e procura os demais.
Ao ver alguém, a pegadora diz: -”um animal”. A criança que foi vista tem que parar
imediatamente e só poderá voltar a correr se for salva, tocada, por alguém que ainda
não tenha sido visto. Quando a pegadora não souber nenhum outro animal diferente,
perde. E a primeira a ser pega é a nova Pegadora. Sugestão: Mostrar fotos e comentar
sobre os animais. Outra Sugestão: Trocar por outros animais.
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42. OS FAZENDEIROS, O GADO E AS ONÇAS-PINTADAS DO
PANTANAL (ANEXO 3)

Descrição: (variada)

Formar três equipes: Uma é a dos fazendeiros, a outra do gado e a última das Onças-
pintadas do Pantanal. O gado ficará na fazenda demarcada no meio da quadra. Ao sinal,
as  Onças-pintadas  pantaneiras pegam o gado,  dão  as  mãos,  Após o  último boi  ser
retirado todos os fazendeiros são liberados e tentam pegar as duplas. Cada dupla vai
sentando até a última onça. Que será a dupla vencedora. Sugestão: Mostrar fotos e
comentar sobre os problemas com os fazendeiros. 

Baixar os E-books 1 e 2 em: www.brincarsemtv.com.br
http://brincarsemtv.wix.com/brincarsemtv

Ver os 3 anexos sobre os animais em extinção.
49

http://brincarsemtv.wix.com/brincarsemtv
http://www.brincarsemtv.com.br/


43. QUE BICHO EM EXTINÇÃO EU SOU? (ANEXOS 1, 2 E 3)

Descrição: (variada)

Dar uma lista com as características de alguns animais em extinção. Dar uma folha de
papel para cada aluno. Cada aluno deve escrever o nome de um animal na folha. Colar a
folha com o nome dos animais nas costas de todas as crianças. Depois dispersas pelo
pátio deverão andar e fazer perguntas os colegas para tentar descobrir que bicho elas
são. Por exemplo, Eu mio? Eu Rosno? Eu Tenho listras? Eu tenho bico? Ao sinal, todas
devem  sentar  e  tentar  adivinhar  o  bicho  que  elas  são.  Sugestão:  Falar  sobre  os
problemas dos animais em extinção. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os
animais. Outra Sugestão: Trocar por outros animais.
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44. QUEIMADA MALUCA DO TATU-BOLA (ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Cada uma das crianças será um Tatu-bola. Todas as crianças devem ficar dispersas no
pátio. Escolher uma para ser a Pegadora. Ao sinal deverá queimar os demais com a
bola. Quem for queimado sai da brincadeira. Vence quem for o último a ser queimado.
Alertar a Pegadora para ter o cuidado de não jogar a bola no rosto ou com força
demais nos colegas.  Sugestão:  Mostrar  fotos e comentar sobre os animais.  Outra
Sugestão: Trocar por outros animais.
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45. FUI A FLORESTA (ANEXOS 1, 2 E 3)

Descrição: (adivinhação)

Formar uma roda com as crianças. Escolher alguém para ser a Mestra da brincadeira.
O Mestre diz: Fui à floresta e encontrei uma arara. Cada criança terá de repetir a
frase acrescentando animais em extinção, por exemplo um Tigre. Vence quem lembrar
todas as mencionadas pelos colegas e acrescentar uma. Se errar, paga uma prenda ou
sai da brincadeira. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais. 
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46. O LEOPARDO E O LOBO-GUARÁ (ANEXOS 2 E 3)

Descrição: (variada)

Formar uma roda com as crianças, que será a toca. Escolher uma das crianças para ser
o  Leopardo,  dentro  da  roda,  e  outra  para  ser  o  Lobo,  fora  da  roda.  Ao  sinal,  o
Leopardo tenta pegar o Lobo.  A toca deve tentar proteger o Lobo,  levantando os
braços ou fechando as pernas. Depois de um determinado tempo, o Lobo ganha do
Leopardo. Se o Leopardo pegar o  Lobo, quem ganha é o Leopardo. Quem perder paga
uma prenda. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais. Outra Sugestão:
Trocar por outros animais.
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47. O GRANDE URSO POLAR ÁRTICO (ANEXO 2)

Descrição: (variada)

Traçar uma linha dividindo o pátio ao meio. Uma criança será o Urso ficando nessa
linha e só podendo se movimentar nela. As demais crianças ficam no início do campo.
Ao sinal, todas as crianças devem correr para o outro lado e cruzar a linha, sem ser
pegas pelo Urso. Quem for pega vira Urso. Vence quem ficar até o final da atividade
sem ser pega. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais. Outra Sugestão:
Trocar por outros animais.

Baixar os E-books 1 e 2 em: www.brincarsemtv.com.br
http://brincarsemtv.wix.com/brincarsemtv

Ver os 3 anexos sobre os animais em extinção.
54

http://brincarsemtv.wix.com/brincarsemtv
http://www.brincarsemtv.com.br/


48. ESCONDE-ESCONDE DO JACARÉ-DO-PAPO-AMARELO 
(ANEXO 3)

Descrição: (pique)

Escolher  uma  criança  para  ser  a  pegadora,  o  Jacaré-de-papo-amarelo.  Ao  sinal,  a
pegadora deve ficar de olhos fechados e contar de acordo com o que for combinado.
Enquanto isso,  todas as outras crianças devem se esconder.  A Pegadora vence se
encontrar todos os colegas antes que alguém volte ao ponto de partida. Se alguém
voltar primeiro ao ponto de partida passa a ser a nova pegadora. Sugestão: Mostrar
fotos e comentar sobre o animal. Outra Sugestão: Trocar por outros animais.
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49. MÍMICA DOS ANIMAIS EM EXTINÇÃO (ANEXO 1)

Descrição: (expressão corporal)

Formar  uma  roda  com  as  crianças  sentadas.  Fazer  uma  lista  dos  animais  para
brincadeira. Escolher uma criança para fazer a mímica. Escolher um dos animais em
extinção  da  lista.  Quem  adivinhar,  vence  a  brincadeira.  Se  ninguém  adivinhar,  a
brincadeira continua. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais. 
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50. MORTO VIVO DA RÃZINHA (ANEXO 3)

Descrição: (variada)

Cada uma das crianças será uma Rãzinha. Formar uma coluna com as crianças. Escolher
uma criança para ser a Mestra da brincadeira.  A Mestra diz:  -MORTO, Todas as
Rãzinhas agacham. -VIVO Todas as Rãzinhas levantam. Ela pode acelerar ou reduzir a
velocidade ficará mais divertido. Quem errar sai da brincadeira. Vence quem ficar até
o  final  sem  errar.  Sugestão:  Mostrar  fotos  e  falar  sobre  os  animais.  Sugestão:
Mostrar fotos e comentar sobre os animais.
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51. CORRIDA DO SAPINHO-NARIGUDO-DE-BARRIGA-
VERMELHA (ANEXO 3)

Descrição: (corrida)

Cada uma das crianças será um Sapinho-narigudo-de-barriga-vermelha. Formar uma
coluna  com as  crianças.  Demarcar  linha  de  largada  e  de  chegada.  Ao sinal  Todas
imitarão  o  Sapinho-narigudo-de-barriga-vermelha.  Quem  chegar  primeiro  ganha.
Sugestão: Mostrar fotos e falar sobre o animal. Outra Sugestão: Trocar por outros
animais.
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52. O CARDEAL-AMARELO PIA (ANEXO 3)

Descrição: (variada)

Escolher uma criança para ser a Pegadora, o Cardeal-amarelo. De olhos vendados, ela
tentará adivinhar em quem encostou pelo Pio do colega. Ao sinal  todas as crianças
dispersam ou  se  escondem.  A Pegadora,  quando  pegar  alguém,  diz:  -O  CARDEAL-
AMARELO PIA. A criança então deve Piar. A Pegadora tem de adivinhar quem Pio.
Vence se acertar. Se errar, recomeça com a mesma Pegadora ou paga uma prenda.
Sugestão:  Mostrar  fotos e comentar sobre o  animal.  Outra  Sugestão:  Trocar por
outros animais.
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53. O MESTRE MANDOU IMITAR (ANEXO 1)

Descrição: (expressão corporal)

Escolher  uma  criança  para  ser  a  Mestra.  As  demais  obedecem  a  ela.  -A  Mestra
mandou imitar um animal da lista do anexo 1. Quem não imitar sai da brincadeira. E
quem imitar continua. A brincadeira termina quando sobrar somente uma criança que
será a nova Mestra. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os animais.
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54. RABO NO PANDA GIGANTE (ANEXO 1)

Descrição: (variada)

Pendurar um desenho do “panda sem o rabo” em uma parede. Escolher uma criança
para iniciar. Ela deve tentar espetar “O Rabo no Panda” vendada, depois de girar duas
vezes. Os colegas podem ajudar dizendo mais à direita, mais à esquerda, mais para
cima ou mais para baixo. Vence quem colocar o rabo mais perto do lugar. Sugestão:
Mostrar fotos e comentar sobre o animal. Outra Sugestão: Trocar por outros animais
do anexo 1, 2 ou 3.
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55. TELEFONE SEM FIO DOS ANIMAIS (ANEXO 1, 2 E 3)

Descrição: (variada)

Fazer uma lista com vários animais. Formar uma coluna com as crianças sentadas. A
primeira diz um animal no ouvido do colega seguinte, e assim consecutivamente. Até a
última que se levanta e fala em voz alta o que entendeu.  Normalmente fica muito
engraçado. Depois começa tudo de novo. Sugestão: Mostrar fotos e comentar sobre os
animais. Outra Sugestão: Trocar por outros animais. 
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56. PIQUE CORRENTE DA BORBOLETA MONARCA (ANEXO 1)

Descrição: (pique)

Cada  uma  das  crianças  será  uma  Borboleta  Monarca.  Escolher  uma  para  ser  a
pegadora. Formar uma coluna com as crianças que forem pegas. Só a primeira pode
pegar. Quem for pego entra no final da fila. Assim por diante até que a última. Elas
estão migrando. A coluna poderá brincar livremente com todas as crianças por um
tempo determinado, mesmo quando completa. É a Migração. Sugestão: Mostrar fotos e
comentar sobre o animal. Outra Sugestão: Trocar por outros animais.
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57. PESCARIA DO TUBARÃO-BRANCO (ANEXO 2)

Descrição: (variada)

Confeccionar varinhas de pescar e vários Tubarões-brancos.  Colocar em uma bacia
com areia. Quem pescar ganha brindes ou pontos. Sugestão: Mostrar fotos e comentar
sobre o animal. Outra Sugestão: Trocar pelo Tubarão-baleia.
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58. ESPELHO ANIMAL (ANEXOS 1, 2 E 3)

Descrição: (variada)

Fazer uma lista com animais. Formar duas colunas opostas com as crianças, cada uma é
um espelho  da  outra.  Escolher  alternando uma  criança  de  cada coluna  para  ser  o
Mestre da brincadeira. Vão se apresentar 3 mestres de cada coluna, alternadamente.
O primeiro Mestre ficará e imitará, por exemplo, uma Preguiça atrás da coluna do
grupo adversário. Após alguns minutos serão concedidos pontos para os 3 mestres.
Vence quem conseguir mais pontos ao final da brincadeira. A pontuação varia de 5 a
10. Sugestão:  Mostrar fotos e comentar sobre os animais. Antes para os mestres e
depois para toda turminha.
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59. QUEM SABE IMITAR O PINGUIM DE MAGALHÃES?
(ANEXO 1, 2 E 3)

DESCRIÇÃO: (variada)

Em um playground, parque, pátio ou quadra. Iniciar a brincadeira perguntando: Quem
sabe imitar o Pinguim de Magalhães? Andar imitando o Pinguim de Magalhães. Elogiar
ao final da atividade. Um prêmio pode ser interessante. Sugestão: Mostrar fotos dos
animais e comentar sobre eles. Outra Sugestão: Trocar por outros animais.
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ACESSAR OS LINKS NO TECLADO: PRESSIONAR A TECLA
CTRL + BOTÃO ESQUERDO DO MOUSE

ANEXO 1: TOP 10 DAS ESPÉCIES DO PLANETA. AS DEZ
ESPÉCIES MAIS AMEAÇADAS DO MUNDO. 
Categoria de ameaça, características dos animais e a foto dos
animais  nos  links:  (Alguns  sites  em  inglês.  Podemos  usar  o
tradutor do Google)

1. Tigre (Panthera tigris)
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta__
_as_dez_espécies_mais_ameaçadas_do_mundo/ Acesso em 6 de maio de 2014

2. Urso Polar Ártico (Ursus maritimus)
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta__
_as_dez_espécies_mais_ameaçadas_do_mundo/ Acesso em 6 de maio de 2014

3. Morsa do Pacífico (Odobenus rosmarus divergens)
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta__
_as_dez_espécies_mais_ameaçadas_do_mundo/ Acesso em 6 de maio de 2014

4. Pinguim de Magalhães (Spheniscus magellanicus)
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta__
_as_dez_espécies_mais_ameaçadas_do_mundo/ Acesso em 6 de maio de 2014
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5. Tartaruga de Couro (Dermochelys coriacea)
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta__
_as_dez_espécies_mais_ameaçadas_do_mundo/ Acesso em 6 de maio de 2014

6. Atum Vermelho (Thunnus thynnus)
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta__
_as_dez_espécies_mais_ameaçadas_do_mundo/ Acesso em 6 de maio de 2014

7. Gorila da Montanha (Gorilla beringei beringei)
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta__
_as_dez_espécies_mais_ameaçadas_do_mundo/ Acesso em 6 de maio de 2014
http://WWF.panda.org/what_we_do/endangered_species/great_apes/gorillas/
Acesso em 6 de maio de 2014

8. Borboleta Monarca (Danaus plexippus)
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta__
_as_dez_espécies_mais_ameaçadas_do_mundo/ Acesso em 6 de maio de 2014

9- Rinoceronte de Java (Rhinoceros sondaicus) 
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta__
_as_dez_espécies_mais_ameaçadas_do_mundo/ Acesso em 6 de maio de 2014

10. Panda Gigante (Ailuropoda melanoleuca)
http://www.WWF.pt/o_nosso_planeta/espécies/top_10_das_espécies_do_planeta___as_dez  _espécie
s_mais_ameaçadas_do_mundo/  Acesso em 6 de maio de 2014
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ANEXO 2: ALGUMAS OUTRAS ESPÉCIES MAIS 
AMEAÇADAS DO MUNDO 
Categoria de ameaça, características dos animais e a foto dos 
animais nos links: (Alguns sites em inglês. Podemos usar o 
tradutor do Google)

11. Antílope-tibetano (Pantholops hodgsonii)
http://WWF.panda.org/what_we_do/endangered_species/tibetan_antelope/ Acesso
em 6 de maio de 2014

12. Baleia-azul (Balaenoptera musculus)
http://www.WWF.org.au/our_work/saving_the_natural_world/wildlife_and_habitats
/austr  alian_priority_species/whales/threats_to_whales/habitat_loss/ Acesso  em  6
de maio de 2014

13. Chimpanzé (Pan troglodytes)
http://WWF.panda.org/what_we_do/endangered_species/great_apes/chimpanzees/
Acesso em 6 de maio de 2014

14. Unicórnio Asiático, Saola (Pseudoryx nghetinhensis)
http://www.WWF.org.br/informações/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?
36942/WWF-vietn-divulga-foto-de-unicrnio-asitico-pela-primeira-em-mais-de-dez-
anos Acesso em 6 de maio de 2014
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15. Elefante-africano (Loxodonta spp)
http://WWF.panda.org/what_we_do/endangered_species/elephants/african  _
elephants/ Acesso em 6 de maio de 2014

16. Leopardo (Panthera pardus)
http://WWF.panda.org/what_we_do/where_we_work/greatermekong/discovering
the_greater_mekong/species/flagship/leopards.cfm Acesso em 6 de maio de 2014

17. Orangotango (Pongo pygmaeus e Pongo abelii)
http://WWF.panda.org/what_we_do/endangered_species/great_apes/orangutans/
Acesso em 6 de maio de 2014

18. Rinoceronte-de-sumatra (Dicerorhinus sumatrensis)
http://www.worldwildlife.org/species/sumatran-rhino Acesso em 6 de maio de 2014

19. Dragão-de-komodo
http://WWF.panda.org/about_our_earth/teacher_resources/best_place_species/cu
rrent_top_10/komodo_dragon.cfm Acesso em 6 de maio de 2014

20. Tubarão-baleia (Rhincodon typus)
http://www.worldwildlife.org/species/whale-shark Acesso em 6 de maio de 2014

21. Tubarão-branco (Carcharodon carcharias)
http://WWF.panda.org/about_our_earth/teacher_resources/best_place_species/cu
rrent_top_10/great_white_shark.cfm Acesso em 6 de maio de 2014
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ANEXO 3: ALGUMAS DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS DO 
BRASIL 
Categoria de ameaça, características dos animais e a foto dos 
animais nos links: (Alguns sites em inglês. Podemos usar o 
tradutor do Google)

22. Mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia)
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/espécie_do_
mes/maio_mico_leao_dourado.cfm Acesso em 6 de maio de 2014

23. Onça-pintada (Panthera onca)
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/nossas_sol
ucoes_no_pantanal/protecao_de_espécies_no_pantanal/onca_pintada/ Acesso  em  6
de maio de 2014
http://www.sosma.org.br/16883/maior-parte-dos-animais-ameacados-esta-na-mata-
atlantica/ Acesso em 6 de maio de 2014

24. Lobo-Guará (Chrysocyon brachyurus)
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/espécie_do_
mes/dezembro_lobo_guara.cfm Acesso em 6 de maio de 2014

25. Araras-azuis (Anodorhynchus hyacinthinus) 
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/espécie_do_
mes/novembro_arara_azul.cfm Acesso em 6 de maio de 2014
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26. Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/espécie_do_
mes/junho_tamandua_bandeira.cfm Acesso em 6 de maio de 2014

27. Tatu-canastra (Priodontes maximus)
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/espécie_do_
mes/espécies_cerrado/tatu_canastra/ Acesso em 6 de maio de 2014

28. Ariranha (Ptenorura brasiliensis)
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-espécies/967-  ariranha-
pteronura-brasiliensis Acesso em 6 de maio de 2014

29. Jaguatirica (Leopardus pardalis)
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-espécies/961-
jaguatirica-leopardus-pardalis-mitis Acesso em 6 de maio de 2014

30. Peixe-boi (Trichechus manatus)
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-espécies/970-
peixe-boi-marinho-trichechus-manatus Acesso em 6 de maio de 2014

31. Sapinho-narigudo-de-barriga-vermelha (Melanophryniscus macrogranulosus)
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-
espécies/1650-sapinho-narigudo-de-barriga-vermelha.html Acesso  em 6 de  maio  de
2014

32. Perereca-verde (Hylomantis granulosa) 
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-espécies/923-  perereca-verde-
agalychnis-granulosa Acesso em 6 de maio de 2014                         
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http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-especies/967-ariranha-pteronura-brasiliensis
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-especies/967-ariranha-pteronura-brasiliensis
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/especie_do_mes/especies_cerrado/tatu_canastra/
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/especie_do_mes/especies_cerrado/tatu_canastra/
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/especie_do_mes/junho_tamandua_bandeira.cfm
http://www.WWF.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/especie_do_mes/junho_tamandua_bandeira.cfm


33. sapinho (Holoaden bradei) 
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-espécies/990-
sapinho-holoaden-bradei Acesso em 6 de maio de 2014

34. Rãzinha  (Paratelmatobius lutzii)
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-espécies/993-
razinha-paratelmatobius-lutzii Acesso em 6 de maio de 2014

35. Pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) 
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-espécies/
1119-pato-mergulhao-mergus-octosetaceus Acesso em 6 de maio de 2014
 
36. Cardeal-amarelo (Gubernatrix cristata)
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-
espécies/1108-cardeal-amarelo-gubernatrix-cristata Acesso em 6 de maio de 2014

37. Rabudinho (Leptasthenura platensis) 
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-espécies/1116-
rabudinho-leptasthenura-platensis Acesso em 6 de maio de 2014

38. Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris)
http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/pesquisa-e-monitoramento/projetos-
apoiados/2011/3009-elaboracao-de-protocolo-para-monitoramento-de-populacoes-de-
jacare-de-papo-amarelo.html Acesso em 6 de maio de 2014

39. Macaco-prego-do-peito-amarelo (cebus xanthosternos)
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-
espécies/1405-macaco-prego-do-peito-amarelo Acesso em 6 de maio de 2014
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40. Tartarugas-marinhas
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/centros-de-pesquisa/tartarugas-
marinhas.html Acesso em 6 de maio de 2014
http://www.tamar.org.br/ Acesso em 6 de maio de 2014

41. Tatu-bola (Tolypeutes_matacus)
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-
espécies/1430-tatu-bola-tolypeutes-tricinctus Acesso em 6 de maio de 2014

42. Preguiça de Coleira (bradypus torquatus)
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-espécies/957-
preguica-de-coleira-bradypus-torquatus  Acesso em 6 de maio de 2014
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