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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!!!



Tucano: a grande atração é o seu bico

O tucano é famoso por ter um bico enorme e por ser uma ave maravilhosa que encanta adultos e

crianças, é inquieto e seu enorme bico intimida outros animais e atrai a sua fêmea. Ele se alimenta

basicamente de frutos e sementes, porém o tucano chega a se alimentar de insetos e filhotes de outras

aves, caso lhe falte alimento. Captura, também, pequenos lagartos e lagartixas.

É através do bico que se diferencia o macho da fêmea, porque o bico do macho é menos curvo,

com a parte superior terminando de modo menos brusco, sendo também mais estreito e mais comprido.

Os tucanos têm dois dedos para frente e dois para trás, facilitando assim a aderência nos galhos. Para

a reprodução usam o oco das árvores e até ninhos abandonados de pica-pau.



Uma coisa que o tucano gosta é se banhar na chuva e, também pular de árvore em árvore para

conseguir alimentos e abrigo para descansar ou se reproduzir.

Esta bela ave que habita as Matas da América Central e América do Sul ainda não é uma espécie

ameaçada de extinção, entretanto tem sido capturada e traficada para outros países a fim de ser vendida

em lojas de animais. Isso tem como consequência a diminuição de sua população nas florestas e a morte

de muitos animais durante o transporte.

Texto adaptado, obtido em: 

https://petfriends.com.br/enciclopedia/aves/tucano/

https://petfriends.com.br/enciclopedia/aves/tucano/


VOCÊ SABIA...

Que para dormir o tucano assume uma posição muito curiosa?

Ele eleva a cauda até que cubra a sua cabeça, a qual é mantida virada para as

costas, pois assim ele pode descansar o seu bico.

QUER SABER 

MAIS?

https://www.zoo.pt/pt/conhecer/animais/aves/tucano-de-peito-branco/

https://www.zoo.pt/pt/conhecer/animais/aves/tucano-de-peito-branco/

