


Vamos falar de

Animais



Quando falamos de animais, surgem muitas dúvidas:

O que eles 
comem?Onde eles 

vivem?

Como eles se 
movimentam?Como eles 

são?



ONDE ELES VIVEM?

Os animais podem viver em 
ambientes terrestres ou aquáticos.



POR EXEMPLO: O CAVALO

ONDE ELES VIVEM?

Animais que passam a 
maior parte de sua vida na 

terra são chamados de 
animais terrestres.

Animais que passam a 
maior parte de sua vida na 

água, são chamados de 
animais aquáticos.

POR EXEMPLO:  O BOTO



ONDE ELES VIVEM?

Você sabia que alguns animais passam parte de 
sua vida na água e parte de sua vida na terra?

POR EXEMPLO: O SAPO



AGORA É SUA VEZ: 
Os animais abaixo vivem na terra ou na água?

Golfinho Baleia

Polvo

Tatu Joaninha

Arara Azul Porco



VEJA SE VOCÊ ACERTOU:
VIVEM NA 

TERRA
VIVEM NA 

ÁGUA

GolfinhoBaleia

Polvo
Porco

Joaninha

Tatu

Arara Azul



COMO ELES SÃO?

Os animais podem ter diferentes 
características, como:

COR

NÚMERO 
DE PERNAS

ASAS

ANTENAS

BICO PENAS

PELOS

NADADEIRAS

TAMANHO



OBSERVE UM GATO 
E UM  TUCANO:

GATO TUCANO

APÓS OBSERVAR, 
RESPONDA SOBRE 

CADA ANIMAL:

Qual o número de 
patas?

Tem antenas?
Tem asas?

Tem penas?
Tem pelos?
Tem bico?



VEJA SE 
VOCÊ 
ACERTOU:

Qual o número de patas?
Tem antenas?
Tem asas?
Tem penas?
Tem pelos?
Tem bico?

4 patas
Não
Não
Não
Sim
Não

2 patas
Não
Sim
Sim
Não
Sim



COMO ELES SE MOVIMENTAM?

Para ir de um local para o outro, 
os animais podem: 

andar, rastejar, voar e nadar.



Olá! Quando está 
Sol, você gosta de 
andar nos parques 

da cidade, assim 
como eu?

E enquanto vocês 
andam por ai, eu, 
a serpente, vou 
rastejando para 
me esconder e 

ficar segura!



Eu adoro essa vida 
de pássaro: poder 
voar pelo mundo é 

muito bom!

Eu prefiro viver como 
peixe e me aventurar 
nadando pelo fundo 

das águas!



AGORA É A SUA VEZ!
Separe os animais abaixo em quatro grupos, de acordo com a 

maneira que eles se movimentam: andar, rastejar, voar ou nadar.

Coruja Gambá

Formiga Borboleta

Baleia

Coral

Cavalo 
Marinho



CorujaGambá

Formiga Borboleta Baleia

Coral

Cavalo 
Marinho

VEJA SE VOCÊ ACERTOU:

ANDAM RASTEJA VOAM NADAM



Os animais se alimentam de outros seres vivos. 

Porém, o tipo de alimento de cada animal pode 
ser diferente.

O QUE ELES COMEM?



O QUE ELES COMEM?

Animais que se alimentam apenas 
de plantas são chamados 

animais herbívoros.

Olá, eu sou uma 
vaca e me 

alimento somente 
de plantas.

Animais que se alimentam somente 
de outros animais são chamados 

animais carnívoros.

Olá, eu sou um 
crocodilo e só me 

alimento de outros 
animais.



Alguns exemplos são: 
o homem, o avestruz 

e o porco.

Eles são chamados 
animais onívoros.

O QUE ELES COMEM?

Você sabia que também 
existem animais que se 

alimentam de 
plantas e animais?

Nós comemos 
plantas e animais. 



AGORA É A SUA VEZ: 
Separe os animais abaixo entre 

animais herbívoros, carnívoros e onívoros.

Tubarão Ovelha

Urso

Coelho Galo

Cachorro Jiboia



TubarãoOvelha

Urso

Coelho

Galo
Jiboia

VEJA SE VOCÊ ACERTOU:

Cachorro

HERBÍVOROS
comem apenas 

plantas

CARNÍVOROS
comem apenas 

animais

ONÍVOROS
comem animais          

e plantas



VOCÊ SABIA?

Existem profissionais que são responsáveis por cuidar da 
saúde e do bem estar dos animais. São eles:

BIÓLOGOVETERINÁRIA



Olhe ao seu redor, na sua casa, em fotos, 
em livros e revistas, ou na internet, e  

escolha dois animais para observar.

ATIVIDADE 
1

Agora você será um biólogo, pesquisando    
sobre os animais! Observe as características 

desses animais, conforme a ficha ao lado. 

2

Em uma folha de papel, monte uma ficha  
com as características de cada um dos 

animais que você observou e faça um desenho de 
cada animal. 
Leia para a sua família as características de cada 
animal e veja se eles conseguem adivinhar que 
animais você observou. Depois mostre o seu 
desenho e revele a resposta! 

3

Qual o nome do animal?

É um animal aquático ou terrestre?

Ele é herbívoro, carnívoro ou onívoro?

A cor dele é

Ele tem patas? Quantas?

Ele tem antenas? Quantas?

Ele tem asas?

Ele tem bico?

Ele tem pelos?

Ele tem penas?

Ele tem nadadeiras? Quantas?

Abaixo está a ficha que você irá 
montar, em uma folha de papel.



Peça ajuda para um adulto e poste no Facebook ou Instagram o 
resultado dessa atividade de descobertas. 

Marque o @parqueescola.emea
para que possamos ver o que você fez!



A Escola Municipal de Educação Ambiental (EMEA) Parque Tangará, localizada no Parque Escola, é um equipamento da Secretaria 
Municipal de Educação de Santo André, cujo projeto pedagógico de educação ambiental é estruturado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

e no documento Curricular de Santo André. O projeto é realizado em parceria com o Instituto IPRODESC.
Saiba mais em www.parqueescola.org.br

http://www.parqueescola.org.br

