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UNIDADE 7: 
O BICHO VAI 

PEGAR! 

19 Leitura do poema O que disse o passarinho, 

registro escrito e com desenhos. Roda de 

conversa sobre o texto através de 

questionamentos. Representar, por meio de 

desenhos no verso da página, uma ou mais 

fofocas criadas pelo passarinho.  

20 Desafio animal: descobrir o animal através de 

pistas. Registro do nome do animal 

desvendado e representação através do 

desenho. Leitura da curiosidade apresentada 

na página sobre esse animal. 

21 Observação atenta da imagem da obra 

ilustrada na página: Floresta tropical com 

macacos e cobra. Análise da obra através das 

questões propostas pelo livro.  

22 Espécies de macacos que habitam as 

florestas do Brasil. Leitura das fichas 

contendo as características de cada espécie e 

colagem ao lado da imagem correspondente. 

 
23 

Espécies de macacos que habitam as 

florestas do Brasil. Leitura das fichas 

contendo as características de cada espécie e 

colagem ao lado da imagem correspondente. 

24 
 

Pintura do tamanho de cada espécie de 
macaco nas páginas anteriores. Comparação 
entre os diferentes tamanhos das espécies de 
macacos e identificação da espécie mais alta 
e da mais baixa. Traçar uma linha 
representando o tamanho do macaco-de-
cheiro. 

25 
 

Representação de uma paisagem de floresta 

com algumas espécies de macacos e de 

serpentes conhecidas, através do desenho. 


