
Texto sobre a jacutinga

Você conhece a jacutinga? Ela tem as penas todas pretas com manchas brancas

nas asas e na cabeça, o seu bico é azul, assim como o céu e tem o papo vermelho. Ela

pode pesar até 1,5kg e medir até 74 centímetros, desde a cauda até a ponta do bico.

A jacutinga é uma ave que só pode ser encontrada no Bioma Mata Atlântica!

Ela está ameaçada de extinção¹ por causa do desmatamento, que é a retirada das

árvores que as jacutingas precisam para se alimentar, dormir e colocar os seus ovos, e

também por conta da caça ilegal.

É muito importante que a jacutinga tenha uma floresta preservada, com muitas

árvores, como a palmeira juçara e a embaúba, afinal ela adora viver nos topos das

árvores.

Você sabia que ela é uma ave muito importante para a natureza? A jacutinga é

conhecida como a jardineira da Mata Atlântica, porque elas ajudam a espalhar

sementes pela floresta, que acabam crescendo e se tornando lindas árvores. Uma das

árvores que ela ajuda a plantar é o palmito juçara, que assim como a jacutinga

também só existe na Mata Atlântica e está ameaçada de extinção.

Mas nem tudo está perdido, existem muitas pessoas que trabalham para ajudar

a jacutinga a não desaparecer da natureza, um exemplo é a reintrodução² das

jacutingas na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, realizado pela SAVE Brasil.

Dicionário:
¹Ameaçada de extinção: Animais que estão desaparecendo da natureza.

²Reintrodução: Devolver o animal para o seu ambiente natural. Até o animal ser solto

na natureza, essa ação é desenvolvida em conjunto por muitos pesquisadores e

zoológicos.



Atividades Extras

1. Agora que você já leu o texto e aprendeu muitas coisas sobre a jacutinga, está

na hora de testar seus conhecimentos. Tente encontrar as palavras que estão
destacadas em azul no texto! Elas podem estar na vertical, horizontal,
diagonal, ou ao contrário



2. Desafio: descubra a mensagem secreta e saiba o que você pode fazer para

ajudar a proteger jacutinga! Para desvendar esse enigma, troque o desenho

pela letra:

A🐝 B🐂 C🐶    D🐛 E🐯     F🦩 G🐱 H🐷    I🐗    J🦚

K🐦    L🐹     M🐒    N🦔 O🐢 P🐠     Q🦥 R🐭     S🐬   T🍀

U🐇 V🐮    W🐴    X🐰    Y🐞     Z🌻

1. 🐠🐹🐝🦔🍀🐯 🐝🐭🐮🐢🐭🐯🐬 🦔🐝🍀🐗🐮🐝🐬

2. 🐶🐢🦔🐮🐯🐭🐬🐯 🐬🐢🐂🐭🐯 🐝 🐒🐝🍀🐝

🐝🍀🐹🐝🦔🍀🐗🐶🐝

3. 🐶🐢🦔🐷🐯🐶🐝 🐝 🦔🐝🍀🐇🐭🐯🌻🐝 🐝🐢 🐬🐯🐇

🐭🐯🐛🐢🐭



3.  Desafio: Qual caminho leva a Mimi para a Serra da Mantiqueira?

Instruções

1. Conte 8 pontos para a direita.

2. Conte 3 pontos para baixo.

3. Conte 4 pontos para a esquerda.

4. Conte 5 pontos para baixo.

5. Conte 2 pontos para a direita.

6. Conte 3 pontos para cima.

7. Conte 6 pontos para a direita.

8. Conte 4 pontos para cima.

9. Conte 2 pontos para a direita.

10. Conte 8 pontos para baixo.

11. Conte 5 pontos para a esquerda.

12. Conte 4 pontos para baixo.

13. Conte 7 pontos para a direita.

Atividade 2 - Respostas

1: Plante árvores nativas.

2: Converse sobre a Mata Atlântica.

3: Conheça a natureza ao seu redor.


