
Leitura – Ficha Técnica

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 alguns textos que serão transformados em Fichas Técnicas. O

que são Fichas Técnicas? São informações organizadas sobre determinado assunto, no nosso caso,

sobre os animais. Como e aonde vivem, o que comem, como se reproduzem, quantos anos vivem e

muito mais!

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

BOA LEITURA!!!



GIGANTE DO REINO ANIMAL (TEXTO ADAPTADO)

CONHEÇA A BALEIA-AZUL

Quando se pergunta qual o maior animal da terra, muita gente responde sem pestanejar

que foi algum dinossauro. A resposta porém, está errada! O maior animal do planeta é a

baleia-azul (BALAENOPTERA MUSCULUS, nome científico)! Ela pode ser encontrada em

todos os oceanos do mundo, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Mas é difícil

avistá-la porque ela não costuma nadar em águas rasas, próximo das praias; prefere as

águas oceânicas.

Os mergulhos da baleia-azul costumam durar de três a dez minutos, mas podem

chegar a até 30 minutos. Nesses mergulhos mais longos, o animal pode atingir uma

profundidade de até 200 metros (haja fôlego!). A velocidade com que nada varia de cinco a

15 quilômetros por hora, mas pode chegar a 30 quilômetros por hora, quando a baleia-azul

foge da baleia orca, seu principal predador.

A alimentação desta gigante dos mares é basicamente composta de pequenos

crustáceos, como o krill - minúsculos camarões que vivem em cardumes flutuando próximo à

superfície das águas. Uma baleia-azul adulta pode comer até duas toneladas de krill por dia.



Pesam em média 150 toneladas, com aproximadamente 27 metros de

comprimento. As fêmeas da baleia-azul são maiores que os machos.

No inverno, migram para regiões tropicais, onde se reproduzem. No verão

retornam para as regiões polares, para se alimentar. Os filhotes nascem com cerca

de sete metros de comprimento e pesando, aproximadamente, duas toneladas e

meia, após 11 meses de gestação. Eles são amamentados por um período de sete

meses, quando atingem quase 13 metros e 10 toneladas. Vivem cerca de noventa

anos.

Por causa de seu tamanho, a baleia-azul foi muito caçada no final do

século 19 e no início do século 20. Aproveitava-se tudo do animal: a carne, o óleo

(gordura), as barbatanas e até os ossos.

Felizmente, em 1966, após a caça de mais de um milhão de baleias-azuis,

o animal recebeu proteção no mundo inteiro. Acredita-se que havia cerca de 250 mil

representantes da espécie no hemisfério sul antes do período exploratório.



Hoje, não há mais que 1.500, o que a coloca na lista dos animais

ameaçados de extinção.

Apesar de o número de representantes da espécie estar aumentando no

hemisfério norte, dificilmente chegará perto do que se verificou no passado. Até

porque o krill - principal alimento da baleia-azul - vem sendo capturado pelo homem

e é também disputado por outros animais, como baleias, focas, peixes, pinguins e

outras aves.

No Brasil, a baleia-azul é muito rara. Durante 75 anos de caça no litoral

brasileiro, apenas quatro foram capturadas e poucas mais foram vistas. O mais

recente registro da espécie em nossas águas foi o de uma fêmea de 23 metros que

encalhou no Chuí, Rio Grande do Sul. O esqueleto dela está no museu

oceanográfico da Universidade de Rio Grande, também localizado no Rio Grande do

Sul. Se estiver de passagem por lá, confira como é impressionante o tamanho da

baleia-azul!
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Pegue uma folha de papel ou um caderno, releia o texto sobre a 

Baleia-Azul e vamos montar uma Ficha Técnica deste animal?

Na sequência você encontrará o formato utilizado para essa ficha.

Bom trabalho! 



FICHA TÉCNICA : BALEIA-AZUL

NOME POPULAR: ______________________________________

NOME CIENTÍFICO: _____________________________________

TAMANHO MÉDIO:______________________________________

PESO MÉDIO:__________________________________________

GESTAÇÃO:   __________________________________________

ALIMENTAÇÃO: ________________________________________

EXPECTATIVA DE VIDA: _________________________________

HABITAT: _____________________________________________

Releia o texto e monte uma ficha técnica:


