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Você sabia que Caatingueiro(a) é quem ajuda a 
proteger a Caatinga? Esse caderno vai ser o seu 

guia de como se tornar um protetor(a) da Caatinga 
e nos ajudar na preservação da nossa floresta!

Mas o que é Caatinga? Você sabe? A Caatinga 
é uma floresta que existe apenas no Brasil. Ela 
é morada de muitos animais e plantas que não 
existem em nenhum outro lugar do mundo. Essa 

mata é famosa por ser muito forte e sobreviver 
aos períodos com pouca água. Você gostaria de 

conhecer um pouco sobre as espécies que vivem 
nela? Então vem com a gente!

Te desejamos uma boa aventura e que você dê cor 
à Caatinga!

Olá,  amigo(a)!

ESSE CADERNO 
PERTENCE A





Use lindas cores nos animais 
da Caatinga e conheça um 

pouco mais sobre eles.

VAMOS
PINTAR?



Oi, eu sou o GALO CAMPINA! 
Ando em bandos, pois adoro estar 
com meus amigos, mas minha vida 

está ameaçada pelos caçadores.



Sou o TATU-BOLA, tenho esse nome 
porque enrolo meu corpo pra me 

defender dos predadores. 



Me chamo CORRUPIÃO e tenho um lindo 
canto. Fico triste quando me prendem 

em gaiolas, posso até mudar de cor 
quando tiram minhas comidas favoritas. 



Meu nome é JAGUATIRICA. 
Estou ameaçada de extinção. 
Você pode ajudar a me proteger!



Eu sou a COBRA CORAL VERDADEIRA, 
minhas cores são: vermelho, preto 
e branco. Vamos me colorir?



Meu nome é CANGAMBÁ. 
Libero um cheiro forte quando 

me sinto ameaçado e quero 
espantar os predadores.



Tenho a pele negra com manchas 
brancas. As aves não gostam de 

mim porque costumo comer os 
ovos delas. Eu sou o TEJU.



Eu sou o CATITU, meu nome é 
tupi e significa “o que ataca 

com dentes caninos”. Por causa 
da minha aparência também 

me chamam de porco do mato. 



Sou o TATU-PEBA. As pessoas 
gostam muito de comer minha 

carne, mas não sabem que 
posso transmitir doenças. 

Você pode me ajudar e dizer 
a elas que comer carne de 

tatu é perigoso?



Sou o TAMANDUÁ MIRIM. Uso minha 
cauda para me agarrar em troncos 
de árvores. Eu amo viver na Caatinga!



Olá, meu nome é RAPOSA. 
Gosto de passear sozinha à 
noite e comer de tudo um 
pouco. Ratos, pássaros e frutas 
são meus alimentos preferidos.



Sou o JACU e, mesmo sendo uma 
ave, ando muito pelo chão. Como sou 
grande faço bastante barulho ao me 
movimentar. Gosto de cantar a noite 
quando chega a hora de dormir.













HORA DA 
AVENTURA

Bota a cachola pra funcionar 
e mostre que você é um(a) 

protetor(a) da Caatinga!



TEJU
TATU BOLA
URUBU REI
CANGAMBÁ
JAGUATIRICA     



ÁGUA
CUIDAR

FLORESTA
CAATINGA

PRESERVAR



CANCÃO
CATI TU
CORRUPIÃO
MOCÓ
RAPOSA



BIOÁGUA     
CHUVA

CISTERNA
MATA BRANCA     

SEMIÁRIDO



ABC DA CAATINGA





ABC DA 
CAATINGA





CADEIA AL IMENTAR

Você já ouviu falar em cadeia alimentar? Na natureza, todos os 
seres vivos precisam de alimento para sobreviver. Alguns, como 
as plantas, produzem seu próprio alimento, são os produtores. 
Há aqueles que não produzem e se alimentam uns dos outros, 
são os consumidores. Conheça quem come o quê na Caatinga:

Produtor 
(Planta)

Consumidor primário  
(Formiga)

Consumidor secundário  
(Tatu-bola)

Consumidor terciário  
(Onça-parda)

Decompositor  
(Minhoca)



COLE TA SELE TI VA

Vamos fazer uma coleta seletiva? Para isto, pinte os 
elementos conforme a legenda abaixo.

Azul – papel Vermelho – plástico

Verde - vidro Amarelo - metal

Jornal

Caixa de leite

Sacola

Pote de shampoo

Canudo

Garrafas

Lata

Tampa de garrafa

Anel da latinha

Copo

Embalagem 
de bombom



COLE TA SELE TI VA
Pinte as lixeiras e ligue cada lixo ao latão certo.

Papel  
(azul)

Plástico  
(vermelho)

Vidro  
(verde)

Metal  
(amarelo)



RESPOSTAS



Você já é um(a) verdadeiro(a) 
caatingueiro(a) e já conhece um pouco 

mais sobre a Caatinga, contamos com sua 
ajuda na preservação e cuidado dos nossos 

bichinhos e plantas. Espalhe essa ideia!

Agora você já é 
um(a) protetor(a) 

da Caatinga
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