
ATIVIDADES EM 
SALA DE AULA
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CANASTRA

Lição 8
Atividades rápidas no local
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Objetivos: 
1. Os participantes serão capazes de descrever as adaptações que ajudam o tatu-canastra a coletar alimentos. 
2. Os participantes serão capazes de explicar a importância dos animais comedores de insetos como os tatus. 
3. Os participantes irão compreender a importância do enriquecimento ambiental em zoológicos (atividade extra). 
4. Os participantes serão capazes de listar uma ação que podem fazer para ajudar a proteger os animais comedores de insetos. 

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:
6-11 anos de idade 

Materiais:  
• Frasco transparente com várias quantidades de "insetos" (consulte a tabela abaixo) 
• Prato, pequenos doces, arroz cozido 
• Fita adesiva dupla face/Manteiga de  amendoim / melaço ou mel 
• Exemplo da dieta do tatu no zoo (se aplicável) 

Vocabulário: 
Enriquecimento, Inseticida

Atividade:    

Montagem: Tenha frascos cheios de um certo número de itens (ex: grãos de arroz, doces, bolas de gude) como um exemplo do 
número de formigas / cupins que diferentes animais comedores de insetos consomem. A tabela abaixo é um recurso útil:

Espécie Nº de insetos comidos por dia 
(baseado em dados)

Nº de insetos comidos por minuto
(cálculo estimado)

Tatu-canastra 30,000 1,000

Tamanduá-bandeira 30,000 1,000

Tamanduá-mirim 9,000 300

Morcegos 4,500 17

Aranhas 5.47 Menos de 1

Fontes:

Tamanduá-bandeira: (http://animals.sandiegozoo.org/animals/giant-anteater)

Morcegos: (http://www.batrescue.org/batfacts/batfacts.html)

Aranhas (http://news.nationalgeographic.com/news/2004/06/0623_040623_spiderfacts_2.html)

L IÇÃO 8 .  
ABASTEÇA-SE ANTES DO GRANDE JOGO!
Ideal para usar em atividades com famílias e crianças
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L IÇÃO 8 .  
ABASTEÇA-SE ANTES DO GRANDE JOGO!

(continuado)
1. Pergunte aos participantes se eles sabem como um tatu come. Explique que os tatus-canastra cavam através de substrato com 

suas garras enormes e, em seguida, usam as suas línguas pegajosas para coletar formigas e cupins. Agora, são os participantes 
que vão tentar "comer como um tatu!" 
a. Ofereça aos participantes um prato com pequenos doces (mini M & M, pedaços de chocolate, etc) misturado com arroz 

cozido resfriado. Peça para os participantes contarem e registrarem o número de doces em seu prato antes de começar. 
b. Use uma substância pegajosa (mel, manteiga de amendoim, melaço, ou fita dupla face) para fazer um de seus dedos 

pegajosos como a língua de um tatu (luvas de plástico ou abaixadores de língua podem ser utilizados para limpeza). Us-
ando o dedo ou a língua pegajosa, os participantes devem coletar e comer tantos doces quanto possível em um minuto. 

c. Quantos doces que o participante conseguiu coletar e comer dentro do período de tempo designado? Conte e registre o 
número de doces que sobraram no prato. Subtrair esse número do total de doces que haviam no início para saber quantos 
doces foram consumidos. 

d. Com qual das espécies da tabela você se parece mais em termos de consumo e velocidade? 
2. Todos os tatus comem insetos, mas algumas espécies de tatu também comem frutas, verduras e carnes. Tatus-canastra só 

comem insetos. Há tatus em seu zoo? Dê um exemplo de uma dieta que você usa para alimentar os tatus no zoológico. (Isto 
pode ser representado com alimentos reais ou réplicas ou imagens) 

3. Discussão:  Pergunte aos convidados o que eles acham que aconteceria com tatus se os seres humanos envenenassem os 
cupinzeiros e formigueiros.  O que aconteceria com o número de formigas e cupins se tatus e outros animais comedores de 
insetos fossem eliminados do meio ambiente?  
W Os participantes devem chegar à conclusão de que, se as formigas e os cupins são envenenados, os tatus podem ficar sem 
comida e com fome. Tatus também podem comer acidentalmente o veneno e ficarem doentes. 
W Explique que sem animais comedores de insetos a população de formigas e cupins aumentaria. Mais formigas e cupins 
exigiriam mais recursos, incluindo os alimentos, e eles poderiam entrar em casa das pessoas e em suas fazendas à procura de 
comida. Os insetos se tornariam pragas para os seres humanos. É por isso que os animais que se alimentam de insetos, como o 
tatu-canastra são tão importantes para as pessoas

4. Peça para os participantes mencionarem outras espécies animais que se alimentam de insetos e mantém suas populações de 
insetos sob controle. .
W Aranhas, lagartos, sapos, escorpiões e centopéias todos comem insetos.  
W As libélulas são insetos que se alimentam de outros insetos: elas comem mosquitos. 
W Os morcegos são importantes comedores de insetos; eles comem insetos voadores como mariposas. 

Atividades adicionais para zoológicos: (se utilizada em um ambiente de zoo)
a. Permita que as crianças ajudem  a preparar uma dieta de tatu ou enriquecimento para tatus. Ensine os alunos sobre a 

importância de enriquecimento. Explique que o enriquecimento é a adição de itens para melhorar o ambiente de um 
animal, incentivando comportamentos naturais. Como os brinquedos das crianças, os itens de enriquecimento devem 
incentivar os animais a se mover, jogar e investigar seus arredores. Hoje vamos criar itens de enriquecimento para os tatus 
no zoológico!  
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L IÇÃO 8 .  
ABASTEÇA-SE ANTES DO GRANDE JOGO!

(continuado)
Exemplos de dispositivos de enriquecimento em potencial: 

• Pichorra – isto pode ser parte de um curso de vários dias como "escola de verão" ou um exemplo deve ser criado antes da atividade 
para que, quando os alunos terminarem a criação de sua pichorra, os que foram feitos anteriormente possam ser utilizados para o 
enriquecimento, enquanto seca a pichorra do aluno. Pichorra podem ser usadas puras, com aromas pulverizados sobre elas, ou ter 
alimentos adicionados dentro delas. Os alunos podem pintar ou desenhar decorações na pichorra. Os tatus vão investigar o objeto 
incomum adicionado ao seu ambiente. Aromas e alimentos oferecem estímulo adicional. 

Instruções de papel machê:  
 → Encher um balão até que ele esteja quase cheio 
 → Cola: Misture uma parte de farinha para duas partes de água (consistência de cola branca) 
 → Corte tiras de papel (jornal funciona bem) 
 → Mergulhe o papel na cola e remover o excesso de líquido 
 → Coloque o papel molhado em volta do balão, continue até que ele tenha pelo menos duas camadas de papel, mas tenha 

cuidado para não cobrir o nó do balão 
 → Deixe o papel machê secar totalmente. 
 → Estoure o balão e retire-o pelo nó do balão. 
 → Deixar simples ou pintar com tinta atóxica 

• Tubos de papel- cartão com substância pegajosa e insetos - utilizar toalha de papel ou tubos de papel higiênico com uma 
pequena quantidade de manteiga de amendoim no interior dos tubos, em seguida, adicione tenébrios (ou outros insetos) den-
tro. Os tatus vão investigar os tubos, agarrar os tubos e, eventualmente, ragá-los para alcançar a comida. 

• Tubos de plástico ou PVC com tampas nas extremidades e itens alimentares- Pegue um tubo de plástico / PVC e faça vários 
orifícios , grandes o suficiente para que os insetos possam sair, mas de um tamanho que não represente um perigo para os dedos 
dos tatus. Coloquer a tampa em uma extremidade do tubo. Adicione insetos / alimentos. Em seguida, tampe a outra extremi-
dade do tubo. Ofereça o tubo com a supervisão do tratador,  para garantir que as garras não fiquem presas  nos buracos. Os tatus 
irão interagir com o tubo de plástico, rolando-o no recinto, na tentativa de obter o alimento.

• Tubo ou caixa de papelão com substrato e alimentos misturados nele - Utilizar um recipiente que variam em tamanho de uma 
pequena tigela / caixa de cereal vazia até grandes tubos ou caixas de papelão. Adicionar substrato no recipiente, como feno, mar-
avalha, sujeira, papel picado, etc.  Em seguida, misture alimentos no substrato. As caixas podem ser decoradas com tinta atóxica 
ou embrulhadas com papel de embrulho colado com cola de farinha / água. Os tatus vão quebrar a caixa e vasculhar o substrato 
em busca dos itens alimentares. 

b. Deixe os alunos assistem como seus itens de  enriquecimento são oferecidos para os tatus. 
c. Os estudantes forma capazes de ver como os tatus comem? Será que eles usam suas garras e línguas pegajosas? Peça aos alunos para 

descrever por que eles acham que o enriquecimento é importante? Que outros tipos de itens de enriquecimento que eles poderiam 
imaginar que seriam bons para os tatus? E quanto a outros animais no zoológico? Lembre aos alunos que um grande programa de 
enriquecimento é uma maneira de fornecer animais do jardim zoológico um excelente manejo e uma elevada qualidade de vida.
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SEJA UM EMBAIXADOR DOS TATUS!

Uma das maneiras mais fáceis para ajudar tatus e outros animais comedores de insetos é parar de usar inseticidas  (venenos que 
matam insetos). Inseticidas muitas vezes matam todos os insetos que estão na área, até mesmo bons insetos, como borboletas e 
libélulas. Há muitas maneiras naturais para remover insetos-praga de locais indesejados sem o uso de veneno: como redes, sprays 
não tóxicos como o vinagre e sabão, ou até mesmo algo tão simples como vaselina. Visite o site da National Wildlife Federation 
(http://www.nwf.org/How-to-Help/Garden-for-Wildlife/Gardening-Tips/Organic-Gardening.aspx) para obter sugestões sobre como 
remover organicamente pragas ou faça uma pesquisa online procurar "inseticidas naturais" ou "jardinagem orgânica." Incentive a 
sua família e amigos a usar produtos ambientalmente amigáveis para a remoção de prgas também. É bom para nós, bom para os 
animais e bom para o ambiente!


