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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!!!



A exuberância das girafas

Atualmente são conhecidas cerca de nove subespécies de girafas, diferenciadas pela distribuição

geográfica e pelo padrão de suas manchas. As girafas são tímidas e atentas, são ativas, principalmente

ao cair da tarde e no início da manhã, descansando durante as horas mais quentes do dia. Elas

dormem apenas duas horas por dia, geralmente em pé e só em ocasiões muito especiais, quando se

sentem completamente seguras, se deitam ao chão para descansar.

São animais de índole pacífica e inofensiva e, quando se veem em perigo, recorrem à fuga. Seu

modo de caminhar e de correr é o que, nos cavalos, se chama de andadura, mas conseguem deixar,

facilmente para trás, o melhor cavalo. Se ficarem assustadas e precisarem correr, colocam toda força

nas patas dianteiras e galopam alcançando velocidades de 50 a 60 quilômetros por hora.



As girafas desenvolvem dois tipos de passos e dois tipos de “velocidade”: a andadura (quando

andam) e o galope (quando correm). Embora pareçam lentas em seu deslocamento, as girafas

conseguem progredir com passos largos de até 4,5 metros quando andam, o que faz delas elegantes

animais.

Apesar de serem solitárias, unem-se em grupos para se proteger de seus predadores, que são os

leões, as hienas e os leopardos. Apesar de viverem em grupos de forma pacífica, as girafas podem brigar

entre elas, sendo que nessas brigas, a perna de uma girafa pode ir parar em cima de outra por puro

acidente.

Texto adaptado, obtido em: 

https://petfriends.com.br/?s=girafa

https://petfriends.com.br/?s=girafa


VOCÊ SABIA...

Que a girafa mais velha do Brasil mora no zoológico de Curitiba?

Ela recebeu o apelido de Pandinha e está com 30 anos. Outro fato importante, é

que ela é, também, a quarta girafa mais velha do mundo inteiro, não é incrível?!

QUER SABER 

MAIS?

https://paranaportal.uol.com.br/cidades/girafa-zoologico-curitiba/

https://paranaportal.uol.com.br/cidades/girafa-zoologico-curitiba/

