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Neste momento de crise (COVID 19), em que precisamos ficar em casa e nos proteger, uma das

melhores maneiras de nos fortalecermos em nosso convívio com a família, em especial com as

crianças, é por meio de momentos lúdicos, mas também educativos, que lhes proporcionem o contato

com a leitura para a descoberta ou aprofundamento de novos conhecimentos.

Para auxiliar estamos disponibilizando algumas Fichas de Leitura com textos Informativos, na

temática “Animais”. São textos que trazem informações e curiosidades sobre vários animais da fauna

brasileira e mundial. Após a leitura haverá um “Você Sabia...” para complementar as questões do texto.

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

BOA LEITURA!!!



Jabuti: aparência divertida e temperamento pacato

O jabuti é uma espécie terrestre de réptil. Possui casco convexo, bem arqueado, e pernas grossas,

que parecem réplicas miniaturizadas das pernas dos elefantes. Ele é um bicho pré-histórico, quieto,

porém muito dócil e que se adapta à vida moderna. Rústicos e resistentes, os jabutis somam mais de

40 espécies em todo o mundo. Sua vida é levada com vagar e adora ser afagado. Cortar um grande

pedaço de comida ou cavar um buraco para enfiar a cabeça pode levar um bom tempo, pois todas as

suas atividades são bem lentas.

Quando sente a aproximação de um predador ou pressente algum perigo, põe as patas, a cabeça

e a cauda dentro do casco, permanecendo inerte como se estivesse morto. Provavelmente é um dos

animais mais lentos entre os vertebrados.



Os jabutis são animais que se alimentam de substâncias animais e vegetais. Costumam comer

carne, frutas doces, verduras e legumes. Possuem hábitos diurnos e vivem em bandos passando o tempo

em busca de alimentos, especialmente os de cores vermelhas e amarelas. Os jabutis não possuem

dentes. No lugar deles há uma placa óssea que funciona como uma lâmina.

Eles vivem, em média, 80 anos, mas alguns ultrapassam um século de vida. Depois de adultos é

praticamente impossível identificar a idade de um jabuti pela aparência. A partir dos seis anos já são

capazes de se reproduzir, podendo acasalar o ano todo, mas a desova das espécies nacionais,

normalmente, ocorre entre agosto e novembro.

Não existem restrições legais para manter um jabuti em casa, entretanto, para a criação em grande

quantidade, é necessária a autorização do I.B.A.M.A.

Texto adaptado, obtido em: 

www.petfriends.com.br/enciclopedia/repteis/jabuti

http://www.petfriends.com.br/enciclopedia/repteis/jabuti


VOCÊ SABIA...

Que I.B.A.M.A. é a sigla de Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis?

Este órgão está ligado ao Ministério do Meio Ambiente do Brasil e sua principal

função é supervisionar e regularizar todas as questões referentes às nossas

matas, florestas, rios, fauna e recursos naturais diversos.

Sem este órgão, nós poderíamos ter um país devastado do ponto de vista

ambiental.

Texto obtido em: 

https://www.suapesquisa.com/o_que_e/ibama.htm

QUER SABER 

MAIS?

https://www.suapesquisa.com/o_que_e/ibama.htm

