na Floresta
da preguiça
TEXTO
Sophie Strady
ILUSTRAÇÃO
Anouck Boisrobert e Louis Rigaud

antes de ler
Explorar a capa, o título, contracapa e algumas ilustrações do interior. Pedir
que formulem todas as hipóteses possíveis sobre o conteúdo do livro, a partir
destes elementos. Se quiser, durante a leitura, pare a páginas tantas e peça para
continuarem a história por escrito ou oralmente, de forma a poderem comparar o
resultado com o conteúdo do livro.

depois de ler
. Houve alguma coisa que vos agradou neste livro?
. Houve alguma coisa que não vos agradou / surpreendeu?
. Este livro recorda-vos algum que já tenham lido?
. Qual a vossa opinião sobre as ilustrações?
. Existe alguma coisa neste livro que já vos tenha acontecido?
. Como descreveriam este livro aos vossos amigos?
. Se pudessem alguma coisa no livro, o que mudariam? Porquê essas mudanças?
. Agora que conhecem o livro, que outro título lhe poderíamos dar?

PAISAGEM AMAZÓNICA

Sabiam que existe um dia dedicado à Amazónia? É o dia 5 de Setembro. A Amazónia
é a maior floresta tropical do planeta e ocupa um território muito extenso com uma
variedade incrível de animais, plantas e rios. Lá, estão 50% de todas as espécies do
planeta! Estima-se que a região possua:
. 50 mil espécies de plantas;

. 3 mil espécies de peixes;

. 3 mil espécies de árvores;

. 400 espécies de anfíbios;

. 1.200 espécies de aves;

. 300 espécies de répteis e

. 320 espécies de mamíferos;

. 10 milhões de espécies de insectos!

Pesquisem na internet e na vossa biblioteca sobre a fauna e flora amazónica e, numa
cartolina, desenhem a vossa paisagem amazónica, com as suas árvores, plantas, aves,
mamíferos, rios, peixes, anfíbios, répteis insectos e pessoas.
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OS MAIORES ENTRE OS MAIORES

Os números da Amazónia são mesmo impressionantes. No entanto, a natureza conta
com outros recordes. Vejam lá se descobrem estes:
A maior ilha no mundo.
O maior lago.
O lago mais profundo.
O ponto mais quente.
A montanha mais alta.
O maior vulcão.
O maior rio em extensão. Será o Amazonas?
Que outros recordes conhecem? Façam o vosso livro de recordes da Natureza.

POEMA DA PREGUIÇA

As preguiças têm este nome porque se mexem muito devagar e são animais muito
calmos. Normalmente vivem no topo das árvores, onde se alimentam sem terem de se
deslocar muito. Os braços delas são tão fortes que ficam penduradas durante dias e até
adormecem nessa posição. Tudo é muito lento no mundo da preguiça.
Com esta informação, e outra que podem encontrar, escrevam um poema sobre a
preguiça. No final leiam os vossos poemas em voz alta, quer dizer, em voz baixa e, claro
está, muito lentamente.

LENDAS DA AMAZÓNIA

A Amazónia, sendo um sítio fantástico, com uma fauna e flora que nos está sempre a
surpreender, inspirou muitas lendas. Lendas inventadas pelos índios sobre animais que se
transformam em pessoas, pessoas em animais, etc.
Investiguem algumas dessas lendas na vossa biblioteca, escolham uma e ilustrem-na.
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QUEM MORA AQUI

Tal como a preguiça, muitos outros animais e plantas dependem das árvores. Façam
um poster com o título “Quem mora aqui”, desenhem e legendem, da raíz até à copa,
todos os animais e plantas que podem viver numa árvore ou usá-la no seu dia-a-dia.
Aqui ficam algumas pistas:
Plantas – Musgos, cogumelos, plantas trepadeiras, etc
Animais – escaravelhos, lesmas, caracóis, esquilos, aranhas, formigas, várias aves, etc.

QUE ÁRVORE É ESTA?

Escolham um local que reúna diferentes tipos de árvores, pode ser um jardim público,
um bosque, um parque, onde possam fazer jogos de reconhecimento de árvores.
Jogo 1: Alguém lê em voz alta a descrição de algumas características básicas de uma
árvore, em seguida, quem esteve a ouvir tem que adivinhar onde está essa árvore. O(s)
primeiro(s) a tocar na árvore, ganha.
Jogo 2: Este deve ser jogado a pares. Um dos jogadores é vendado e levado até a uma
árvore para a tocar. Depois afastam-se, a venda é retirada e ele tem que encontrar a
árvore que tocou vendado.

FAZER UM LIVRO POP-UP

Fazer um livro pop-up pode parecer muito difícil, mas com alguma ajuda chegamos lá.
(Aqui deixamos um vídeo que pode ajudar a começar: http://videos.sapo.pt/rFlwyMIogLEo8ue0ZHUI)
Gostariam de fazer um? E se fosse a vossa floresta? Uma floresta onde pudessem
esconder os vossos animais preferidos. Como matéria-prima para este projecto, podem
usar embalagens e outros materiais usados de onde possam recortar os elementos que
farão parte do vosso livro.
Vamos tentar ser o mais ecológicos possíveis, tal como no livro “Na floresta da preguiça”,
que foi “impresso com tintas de soja que respeitam o ambiente em papel proveniente de
fontes responsáveis”. Sabem o que isso quer dizer? E sabem o que quer dizer este símbolo?

IR MAIS LONGE

Conhecem o projecto “Plantar 1 árvore”? É uma ideia muito bonita que vale a pena
conhecer. Saibam mais aqui:
http://www.plantarumaarvore.org/

Enviem os resultados das vossas actividades para a bruaá.
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