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QUEM SOU EU?
Olá, eu sou a anta e meu nome científico é Tapirus terrestris! Sou 
um mamífero, assim como você, mas não vivo na cidade. Eu sou 
o maior mamífero terrestre nativo, do Brasil. Quase do tamanho 
de um pônei, sabe? Tenho uma linda crina na cabeça, assim 
como os cavalos, mas a minha é curtinha. Minhas orelhas são 
arredondadas e têm as pontas brancas. Meu nariz é bem diferente 
da maioria dos animais: você pode chamá-lo de tromba; não é 
tão grande quanto a de um elefante, mas me ajuda a pegar os 
alimentos. Eu também tenho uma cauda bem pequenina e, antes 
que eu esqueça, a cor dos meus pelos é castanho-escuro. Porém, 
quando eu era um filhotinho, eu tinha alguns pelos branquinhos 
que formavam listras por todo o meu corpo. Depois que eu cresci, 
essas listras desapareceram.
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ONDE EU VIVO
Como eu preciso de bastante espaço para fazer minhas 
caminhadas e me sentir segura, a floresta é o meu lugar 
favorito. Ela abriga vários animais, tanto pequenos quanto 
grandes e também diversas plantas, que produzem vários 
frutos deliciosos. Além disso, as florestas protegem nascentes 
de rios importantes, que fornecem água fresca tanto para os 
seus moradores quanto para os das cidades. Viver perto dos 
rios é muito bom, porque eu adoro nadar! Ligue os números e 
descubra quem aparece no desenho. 
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JARDINEIRA DAS FLORESTAS
Sou herbívora, o que quer dizer que eu só me alimento de 
folhas, frutos e outras partes das plantas e, nas florestas, eu 
posso encontrar de tudo! Eu gosto muito de comer frutos, 
principalmente, os que são cheirosos e saborosos. Prefiro 
caminhar à noite em busca de mais comida e, entre uma 
caminhada e outra, preciso parar para fazer algo muito 
necessário: ir ao banheiro! É nessa hora que eu deixo muitas 
sementes dos frutos que eu comi, no chão da floresta. Assim, eu 
ajudo a manter a floresta viva, plantando novas árvores. E é, por 
isso, que sou chamada de “Jardineira das Florestas”.
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JOGO DOS 10 ERROS
Para conhecê-los melhor, você precisa encontrar os 
10 erros que aparecem neles.
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AMIGOS DA ANTA
A anta está reunida com vários amigos, na floresta. 
Você os conhece?
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PERIGOS
A floresta que eu vivo chama a atenção de muitas pessoas e isso, 
algumas vezes, pode ser perigoso. Algumas visitam a floresta 
para estudar meus amigos, as plantas e eu; outras para passear 
e observar o que há de mais lindo. Porém, existem coisas ruins 
que podem acontecer e prejudicar todos que vivem na floresta. 
Você sabe o que pode acontecer? Que tal andarmos juntos neste 
labirinto para descobrirmos o que tanto me deixa triste?
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CAÇA-PALAVRAS
Você já aprendeu muito até aqui, não é? Então, é hora de 
descobrir treze palavras que estão escondidas e que você já 
conhece.

ÁGUAS   ANTA   ATROPELAMENTO   CATETO   FLORESTA   HERBÍVORO
INCÊNDIO   JARDINEIRA   MAMÍFERO   NATUREZA

SEMENTE   TROMBA   VEADO
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COMPLETE AS FRASES
Vamos lembrar das descobertas que você já fez sobre a anta? 
Para isso, é só completar as frases.

TROMBA   NADAR   LISTRAS   MAMÍFERO   JARDINEIRA 
PERIGOS   HERBÍVORA   FLORESTAS

A anta é o maior _ _ _ _ _ _ _ _ terrestre nativo brasileiro.

A anta é _ _ _ _ _ _ _ _ _, porque só se alimenta de folhas, 
frutos e outras partes das plantas.

A anta espalha as sementes pela floresta, por isso é chamada de 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ das florestas.

A anta gosta de viver nas _ _ _ _ _ _ _ _ _, onde têm muito 
alimento para ela.

O nariz da anta pode ser chamado de _ _ _ _ _ _.

Quando filhote, a anta tem _ _ _ _ _ _ _ pelo corpo.

Os rios são importantes, pois além de matar a sede dos animais, a 
anta adora _ _ _ _ _.

Um dos principais _ _ _ _ _ _ _ para a anta são os 
atropelamentos, nas rodovias. 
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CATETOS E QUEIXADAS
Você sabia que os catetos e queixadas adoram comer frutos, 
assim como as antas?
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ONÇA-PINTADA
Você sabia que a onça-pintada é o principal predador da anta?
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VEADO 
Você sabia que somente os veados machos que têm chifres?
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SAGUI-DA-CARA-BRANCA 
Você sabia que os saguis-da-cara-branca podem comer insetos, 
flores e frutos?
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RESPOSTAS
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