
ATIVIDADES EM 
SALA DE AULA

TATU

CANASTRA

Lição 6
Atividades rápidas no local
(Estas atividades podem ser usadas na sala de aula)
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Objetivos: 
1. Os participantes serão capazes de descrever a importância da garra primária do tatu-canastra.
2. Os participantes serão capazes de listar pelo menos uma ação que eles possam fazer para ajudar o tatu-canastra.

Padrões:
Padrões Americanos de Ciência: Relações interdependentes entre ecossistemas, animais, plantas e seus ambientes/hábitats.  
(Evolução biológica, Unidade e Diversidade, Terra e conectividade humana). Primeira série-LS1.A; quarta série- LS1-1

Idade:
8-11 anos de idade
(Crianças mais novas podem participar, mas podem precisar de ajuda com as medidas e cálculos ou podem simplesmente com a 
ajuda de um lápis contornar sua mão em comparar com as garras do tatu-canastra)

Materiais:  
• Fita métrica, tesoura e fita
• Folha de Atividades  1a e 1b - Fotos do tatu-canastra.
• Folha de Atividades  2 - Garras do tatu-canastra.
• Folha de Atividades  3a e 3b - Modelo da garra.
• Folha de Atividade  4 - Recurso do professor.

atividade: 
1. Explique para as crianças que há 21 espécies de tatus.  "Aqui no zoo nós temos  “X” (insira o número de espécies aqui) tatus. Hoje 

nós vamos falar sobre o tatu-canastra. Eles são grandes, podem medir até 1,5 metros e pesar 50 Kg. 
2. Mostre para as crianças fotos do tatu-canastra que estão na Folha de Atividades 1. Peça a elas para adivinhar porque os tatus 

precisam de garras tão grandes.  

W Explique que os tatus comem insetos como formigas e cupins. Formigas e cupins vivem no solo ou em grandes montes de 
terra. Cupinzeiros são tão duros como concreto! Para que o tatu-canastra consiga chegar até os cupins, eles têm que cavar o 
cupinzeiro.  Por isso eles têm garras tão grandes: para cavar no cupinzeiro duro e conseguir seu saboroso jantar, os cupins. 

3. Tatu-canastra tem garras enormes e dedos muito pequenos. As atividades seguintes vão permitir às crianças compararem a 
mão delas com a pata de um tatu-canastra.

L IÇÃO 6 .  
COMO FAZEMOS A MEDIÇÃO?
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L IÇÃO 6 .  
COMO FAZEMOS A MEDIÇÃO?

Atividade A: Garra principal
a. Primeiro, faça as crianças descobrirem o comprimento da "garra primária" delas e compare isto com a de um tatu-canastra. 

Peça para alguns participantes medirem o comprimento do seu dedo médio em centímetros, e então dobrar este número.  Este 
é o comprimento da garra primária deles, que engloba tanto seu dedo médio quanto o dedo anular (o tatu-canastra só tem 
quatro "dedos" em sua "mão"). Peça para cada um escrever suas medidas em um pedaço de papel.

b. Depois, peça para os participantes escreverem o comprimento do seu dedo médio. Este é o comprimento de sua garra do 
mindinho.

c. Peça para os participantes pegarem o comprimento do seu dedo médio e dividir pela metade. Isso é igual o comprimento da 
sua garra do indicador e polegar. 

d. Discussão: Nosso tatu-canastra tem uma garra primária de 14 cm. Compartilhe as fotos do  tatu-canastra encontradas na Folha 
de Atividades 2. Alguém tem o mesmo comprimento de garras que o tatu canastra? Quem chegou mais perto? Discuta agora 
como um tatu-canastra usa suas garras e como a garra primária difere das outras.  
W Lembre as crianças que o tatu-canastra cava cupinzeiros duros como concreto para encontrar sua comida. A garra primária é 
a principal usada para cavar. Quase toda sua força é colocada nesta garra, então ela precisa ser a mais longa e mais forte.

Atividade B: Comparando o tamanho da mão
a. Dê para cada participante uma cópia da Folha de Atividades 3a e 3b - Modelo da Garra. Agora compare sua mão com a de um 

tatu.
b. Primeiro, recorte o desenho da mão/garra da Folha de Atividades 3a e 3b, deixando uma faixa ao longo da base para amarrar 

em volta do pulso.
c. No lado branco da folha de trabalho, peça para as crianças desenharem a própria mão. Como é a comparação da mão deles 

com a mão e garras do tatu-canastra?
d. Medindo da base de seus dedos, peça para os participantes medirem os comprimentos das garras para se adequar o compri-

mento que eles calcularam na Atividade 1 para cada dedo.  As garras deles são do mesmo tamanho das garras de um tatu-ca-
nastra? Como foi a medida de comparação? Como o tamanho da mão deles se compara com o tamanho da mão e garras do 
tatu-canastra?

e. Peça para as crianças colocarem o modelo em volta do pulso com a pintura detalhada visível na parte de cima de sua mão para 
criar suas próprias garras de tatu! 
 
W Veja a Folha de Atividades  4 - Recurso do Professor para fotos de passo a passo.
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SEJA UM EMBAIXADOR DOS TATUS!

 Quando visitar o zoo, aprenda mais sobre os animais que são relacionados com os tatus, como 
bichos-preguiça e tamanduás. Converse com os tratadores e professores para aprender mais 
sobre os tatus e seus parentes. 

Aprenda mais sobre o tatu-canastra e conte para seus amigos! 
Você pode aprender mais sobre o tatu-canastra visitando o site do Projeto Tatu-Canastra no Pantanal  http://giantarmadillo.org.
br/ e também o site www.vivatatu.com.br . Os sites tem informações sobre o tatu-canastra , material para educadores e atividades 
divertidas para crianças. Conte para seus amigos e família!  Muitas pessoas nem sabem que o tatu-canastra existe. Compartilhe esta 
espécie incrível com sua família e mostre para eles como é importante proteger o tatu-canastra. Você pode até incluir o tatu-canastra 
em um trabalho da escola ou em um trabalho para uma feira de ciências. 

Apoie a pesquisa e conservação dos tatus.
Apoie o Projeto Tatu-Canastra no Pantanal ou o zoo da sua cidade, através de doações ou voluntariado. Estes projetos estão 
trabalhando para proteger o tatu-canastra e seus hábitats na América do Sul.



Folha	  de	  A2vidade	  1a	  



Tatu-‐canastra	  e	  cupinzeiro	  

Folha	  de	  A2vidade	  1b	  



Garras	  do	  tatu-‐canastra	  Folha	  de	  A2vidades	  2	  



Mão	  esquerda	  

Folha	  de	  A0vidades	  3a	  



Mão	  direita	  

Folha	  de	  A0vidade	  3b	  



Corte	  o	  modelo,	  deixando	  uma	  faixa	  para	  o	  pulso,	  	  



Na	  parte	  de	  trás,	  desenhe	  o	  controrno	  da	  sua	  mão	  



Meça	  seu	  dedo	  médio=comprimento	  do	  dedo	  mindinho	  da	  garra	  
Dobre	  o	  comprimento	  do	  seu	  dedo	  médio=garra	  primária	  ou	  dedo	  do	  anel/dedo	  médio	  da	  garra	  
Divida	  the	  comprimento	  do	  seu	  dedo	  médio	  pela	  metade=dedo	  indicador	  da	  garra	  e	  polegar	  da	  
garra.	  Desenhe	  cada	  comprimento	  no	  modelo,	  medindo	  à	  parCr	  da	  base	  de	  cada	  dedo.	  



Coloque	  o	  modelo	  da	  garra	  na	  parte	  de	  cima	  da	  mão	  do	  estudante	  e	  prenda	  ao	  redor	  do	  pulso	  


