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Você sabia que o Caatingueiro é o 
verdadeiro protetor da Caatinga? 

Esse caderno vai ser o seu guia de como se 
tornar um e nos ajudar na preservação!

 
Mas o que é Caatinga? Você sabe? A Caatinga 
é uma floresta que existe apenas no Brasil, 

ou seja, nenhum outro lugar do mundo 
possui a variedade de animais e plantas 

encontradas aqui. Essa mata é famosa por 
ser muito forte e resistir 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, meu amigo(a)!





Use lindas cores nos animais da Caatinga e ainda 
conheça um pouco mais sobre eles.

VAMOS
PINTAR?



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

Vamos me colorir?



Oi, eu sou o GALO-DE-CAMPINA! 
Ando em bandos pois adoro estar com 

meus amigos, mas minha vida está 
ameaçada pelos caçadores.



Oi, meu nome é CANGAMBÁ. Libero um 
cheiro forte quando me sinto ameaçado e 

quero espantar os predadores.



Meu nome é CORRUPIÃO, as pessoas gostam 
de mim por causa do meu canto. Minha 

comida predileta é o fruto do mandacaru.



Oi, eu sou a IGUANA. Chamam-me as 
vezes de camaleão por eu mudar de cor 

dependendo da vegetação, mas não mudo 
tantas vezes assim.



Meu nome é JAGUATIRICA. 
Estou ameaçada de extinção. 

Você pode ajudar a me proteger!



 Sou a ONÇA PARDA, gosto de andar a noite 
e sozinha. Estou ameaçada de extinção 
por conta da caça e da destruição das 
florestas, mas você pode me ajudar.



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

comer os ovos delas. Eu sou o TEJU.



Olá, eu sou o TATU BOLA, tenho esse nome 
porque enrolo meu corpo pra me defender 

dos predadores. Vamos proteger a Caatinga!



Oi, eu sou o TAMANDUÁ MIRIM. Uso minha 
cauda para me agarrar em troncos de 

árvores. Eu amo viver na Caatinga!



Olá, meu nome é RAPOSA. Tenho uma pele 
acinzentada com tons de marrom e sou 
muito ativa à noite. Sou onívora, o que 
quer dizer que como de tudo um pouco!



Me chamo JACU e mesmo sendo uma ave ando 
muito pelo chão e como sou grande faço 

bastante barulho ao me movimentar. Gosto de 
cantar a noite quando chega a hora de dormir.



Meu nome é URUBU REI como sou grande 
todos os outros urubus me respeitam, eles 
sempre me deixam comer primeiro. Além 

disso, voo muito alto sozinho ou em duplas.



Sou o MOCÓ, tenho o pelo acizentado 
e gosto de viver nas locas perto das 

rochas na Caatinga.



Oi, eu sou o CASSACO, sou um marsupial, 
isso significa que tenho uma bolsa na 

barriga para carregar meu filhote, assim 
como o canguru.



Meu nome é PAPA-MEL, mas também me 
chamam de Irara que quer dizer “o dono do 
mel”, recebi esse nome porque adoro me 

alimentar de frutos e mel de abelhas.



Eu sou o CANCÃO, dizem que sou o alarme da 
mata pois costumo avisar às outras aves 

quando vejo alguma ameaça.



Eu sou o SOIN, os pelos do meu corpo são 
pretos com manchas brancas e da minha 
orelha saem pelos brancos. As árvores da 

Caatinga são ótimas de morar.



Sou o TATU-GALINHA. 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?



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. 



Eu sou um roedor típico da Caatinga e 
gosto muito de passear pelos lajeiros, 

me chamo PREÁ. Vem me ajudar a proteger 
essa mata linda! 



TATU-PEBA ou TATU-PELUDO é como 
me chamam. Tenho o hábito de marcar 
minhas tocas com o meu cheiro e corro 
para elas quando me sinto ameaçado.





Bota a cachola pra funcionar e encontre as palavras 
da Caatinga no meio dessa bagunça de letras.

HORA DE
PROCURAR



TATU BOLA     JAGUATIRICA     URUBU REI
CAMGAMBÁ     TEJU



CAATINGA     CUIDAR     FLORESTA
PRESERVAR     ÁGUA



CANCÃO     CATITU     CORRUPIÃO
MOCÓ     RAPOSA



BIOÁGUA     CHUVA     CISTERNA
MATA BRANCA     SEMIÁRIDO





PENSE E
COMPLETE

Veja os desenhos e complete os quadradinhos com o 
nome dos bichos caatingueiros.











RESPOSTAS



RESPOSTAS



Agora, que você já conhece um pouco
mais sobre a Caatinga, contamos com 

sua ajuda na preservação e cuidado
dos nossos bichinhos e plantas.

ESPALHE ESSA IDEIA!
Afinal, você já é um 

verdadeiro caatingueiro.






