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O GEAS - Grupo de Estudos de 

Animais Selvagens - foi criado 

em 2017, com os objetivos de 

trazer informação sobre a nossa 

biodiversidade e de contribuir 

com ações de educação 

ambiental.

PROTEGER O MEIO AMBIENTE É 
RESPONSABILIDADE DE TODOS!!!



Pinte de vermelho a área do mapa que 

corresponde ao Pampa...

5
Pampa



BEM-VINDO AO PAMPA!

VAMOS CONHECER ALGUNS 

AMIGOS HOJE?

6

O Pampa possui grandes planícies, 

com campos bem verdes para os 

animais correrem...



Complete com a letra E...

7



Ligue os pontos para formar a 

imagem de um 

beija-flor-de-fronte-violeta...

8



Complete com a letra A...

9



Olá, sou a cobra coral verdadeira!!! 

Você pode pintar os anéis do meu 

corpo de preto, vermelho e 

amarelo?

10



Complete com a letra O...

11



Eu sou o sapinho-admirável-de-barriga-

vermelha! Você poderia pintar meu 

amiguinho igual a mim, para me fazer 

companhia?

12



Pinte de azul a área do mapa que 

corresponde a Mata Atlântica...

13

Mata Atlântica



BEM-VINDO À MATA-

ATLÂNTICA!

VAMOS CONHECER ALGUNS 

AMIGOS HOJE?

14

A Mata Atlântica tem esse nome por 

causa do Oceano Atlântico. É um 

bioma muito rico em biodiversidade, 

sendo que a maior parte dos animais 

que vivem lá não existem em outros 

lugares do mundo...



Ligue os pontos e complete com a letra U

para descobrir o nome do animal...

15



Vamos colorir o mico-leão-dourado?

16



Ajude o ouriço a chegar na mata... 

17



Vamos colorir a coruja? 

18



Pinte de amarelo a área do mapa que 

corresponde ao Pantanal...

19

Pantanal



BEM-VINDO AO PANTANAL!

VAMOS CONHECER ALGUNS 

AMIGOS HOJE?

20

O Pantanal é o bioma mais úmido do 

Brasil. Seu nome se deve à presença 

de grandes áreas alagadas, que 

conferem ao local aparência de 

pântano...



Você sabia que o cervo-

do-pantanal adora 

comer grama e brotos 

de arbustos? 

É um animal muito 

bonito...Vamos colori-lo? 

21



Ajude a onça-pintada a chegar em casa...

22



Qual meu nome? 

23



Anote nos círculos quantas cobras 

você vê em cada retângulo...

24



Qual meu nome? 

25



Sabia que a ariranha adora comer peixes? 

Não? Agora que você sabe, vamos colori-la? 

26



Olha só que bonitinha, a 

tal da onça-pintadinha!!!

Espera aí! Porque ela está 

tão desbotadinha?

Me ajuda colorir a onça? 

Pinte o corpo de amarelo 

e as bolinhas de marrom...

27



Oiiiiiiii!!!

Qual meu nome? 

28



Pinte de verde a área do mapa que 

corresponde ao Cerrado...

29

Cerrado



BEM-VINDO AO CERRADO!

VAMOS CONHECER ALGUNS 

AMIGOS HOJE?

30

O Cerrado possui estação seca 

rigorosa e clima quente. Ele abriga 

grande riqueza de fauna e flora... 



Encontre 7 erros e os circule...

31



Caça-palavras: procure os nomes dos 

animais mostrados...

32



Ajude o lobo-guará sair do 

labirinto e encontrar o 

ipê amarelo do cerrado...

33



Qual das sombras pertence à 

onça-pintada?

34



Pinte de rosa a área do mapa que 

corresponde a Amazônia...

35

Amazônia



BEM-VINDO À AMAZÔNIA!

VAMOS CONHECER ALGUNS 

AMIGOS HOJE?

36

A Amazônia é o maior bioma 

brasileiro e possui a maior bacia 

hidrográfica do mundo. 

A floresta guarda algumas das 

maiores riquezas do país. 

E não estou falando de ouro!

Estou falando dos animais, das 

plantas e dos microrganismos...



Eu sou a arara-vermelha.

Você pode me colorir? Pinte meu corpo e 

cauda de vermelho e minhas asas de azul e 

amarelo...

37



Complete com a letra 

A para descobrir 

onde fica a casa do 

peixe-boi...

38



Anote nos círculos quantas araras-

vermelhas você vê em cada retângulo...

39



A mamãe anta se perdeu de sua família. 

Vamos reuni-los novamente? Complete a 

sequência com os números que faltam... 

40

1

2

4 5

8

9



Ajude a arara-

vermelha a chegar 

na árvore...

41



Pinte de roxo a área do mapa que 

corresponde a Caatinga...

42

Caatinga



BEM-VINDO À CAATINGA!

VAMOS CONHECER ALGUNS 

AMIGOS HOJE?

A Caatinga ocupa 11% do território 

brasileiro. Seu patrimônio biológico é 

único; isto significa que não pode ser 

encontrado em outros lugares do 

mundo...

43



44



Vamos colorir a onça-parda? Pinte a 

barriga de alaranjado e o restante do 

corpo de castanho...

45



Complete com a letra C...

46



47



Vamos colorir o tatu-bola? 

48



49



50




