
Ficha para leitura – Você sabia?

Prefeitura de Santo André – PSA

Departamento de Educação Infantil e Fundamental – DEIF 



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!!!



O sabiá: uma maravilha da natureza

O sabiá é um belo pássaro de tamanho médio, com cerca de 25 centímetros e a sua alimentação

básica são as frutas. Sua distribuição ocorre em quase todo o território brasileiro, menos na Floresta

Amazônica. Podemos vê-los em densas populações, como nas cidades de Belo Horizonte, Brasília,

São Paulo, Curitiba, Campo Grande, Cuiabá, Porto Alegre e Rio de Janeiro, talvez pela falta de inimigos

naturais ou por haver muitas árvores frutíferas nos quintais.

O número de ovos de cada postura é quase sempre dois e às vezes três ovos, sendo que cada

fêmea choca três vezes por ano, podendo ter até seis filhotes por temporada. O filhote nasce treze dias

depois de a fêmea deitar e sair do ninho, também aos treze dias de idade, podendo ser separado da

mãe com 35 dias.

É um pássaro longevo, pois vive cerca de 30 anos e o sabiá não gosta de muito sol, por isso o

calor excessivo pode levá-lo a morte. O canto do sabiá é uma maravilha da natureza, uma verdadeira

sinfonia!

Texto adaptado, obtido em:

www.saudeanimal.com.br/sabia.htm

http://www.saudeanimal.com.br/sabia.htm


VOCÊ SABIA...

Que o sabiá-laranjeira é uma das aves mais populares do Brasil? Ele tem esse

nome devido a cor laranja da sua barriga e, por ter um canto afinado e

harmonioso, adquiriu grande popularidade, sendo considerado um dos símbolos

nacionais do Brasil.

Em sua homenagem os compositores Luiz Gonzaga e Zé Dantas gravaram, em

1951, uma música chamada “Sabiá”.

QUER OUVIR A 

MÚSICA?

https://www.youtube.com/watch?v=s8Gf0tfD-PQ

https://www.youtube.com/watch?v=s8Gf0tfD-PQ

