
O jogo proporciona uma viagem à descoberta dos continentes,
países e animais do mundo. Ajude a montar o puzzle e oriente
as crianças na descoberta das inúmeras curiosidades sobre
os Estados, os principais monumentos, os usos e costumes e,
acima de tudo, sobre as diversas espécies de animais que povoam
o nosso planeta! Faça com que as crianças, depois de montarem
o puzzle ou mesmo durante a atividade de montagem, sejam levadas
a reconhecer os elementos representados no grande desenho.
Nomeie-os de vez
em quando em voz
alta, indicando-os
com o dedo.
Pronuncie bem a
frase e destaque com
um tom de voz mais
alto a palavra que
deseja ensinar:
“Esta é a África!”
“Esta é a Europa”
“Esta é a Antártica!”
e assim por diante.

PUZZLE
GIGANTE



A este ponto, chame a atenção das crianças sobre os 25 animais 3D
e o ambiente em que vivem. Guie-os na montagem das peças 3D
dos animais e a colocá-las na posição correta.
Durante esta atividade, pode enriquecer a experiência lendo em
voz alta os textos que se seguem e apresentam os animais de forma
clara e amigável, com muitas curiosidades.
 

Alce

OS ANIMAIS DO MUNDO

    É um animal que faz parte da família dos cervídeos. Primo
    próximo do veado, reconhece-se pela sua enorme estatura
e aspeto mais desajeitado. A sua pelagem é de pelo castanho curto.
Os machos distinguem-se das fêmeas pelos seus imponentes chifres,
chamados galhos, e é como se fossem longos ossos em forma de
ramos de árvore. Os galhos dos alces machos começam a crescer na
primavera e caem no inverno. Vive até um máximo de quinze anos
e habita no norte da Europa, Ásia e América do Norte. É um herbívoro
ruminante, alimentando-se de líquenes, erva e rebentos. 

Águia
    É uma ave de rapina de aparência majestosa e altiva.
    É o mais importante dos predadores com asas. Tem uma
envergadura muito grande, que pode ultrapassar os quatro metros.
Vive nas montanhas, construindo o ninho em locais bastante
agrestes, entre falésias e precipícios. É ovípara: a fêmea põe e choca
os ovos até ao nascimento das crias, ensinando-as a voar
e alimentando-as com o seu poderoso bico, também usado para
caçar presas como coelhos, marmotas, répteis e peixes.

Víbora
    É uma serpente venenosa que se caracteriza por uma
    cabeça triangular e pontiaguda, corpo robusto e cauda
curta. Os seus olhos têm pupilas verticais, semelhantes às dos gatos.

Veado
Ruminante pertencente à família dos cervídeos, possui uma 
forma elegante típica, pernas muito compridas e chifres 

– ou galhos – dos quais apenas os machos estão dotados, embora 
algumas fêmeas possam ter, excecionalmente, pequenos chifres. 
Os veados estão espalhados por todo o continente europeu, mas também 
pelo noroeste de África e pela América. Deslocam-se em bandos liderados 
por uma fêmea experiente. Alimentam-se de ervas, folhas, frutas, líquenes 
e cogumelos.



Arara
    É um papagaio colorido coberto de penas amarelas e azuis
              e com a barriga vermelha. Vive em pequenos bandos ao
longo das ricas florestas da América do Sul. Alimenta-se de nozes,
frutas e, às vezes, do néctar das flores. É também conhecido como
papagaio falante porque pode ser facilmente domesticado, mas é
um animal protegido, sendo proibido o seu comércio. 

Baleia
    É o maior animal que existe no mundo, podendo chegar
    a pesar algo como trinta elefantes e ter um comprimento
de três carruagens de um comboio. É um mamífero cetáceo, com
narinas na parte superior da cabeça e é capaz respirar debaixo
de água. A baleia não tem dentes, mas um tipo de osso que lhe
permite mastigar. Alimenta-se de peixes, plâncton marinho e gosta
muito de lulas gigantes. A sua cor varia do azul ao cinza claro e vive
em todos os mares do mundo. 

Bisonte-europeu
    É o maior animal selvagem terrestre da Europa. Geralmente
    mede 2,8-3 m de comprimento e 1,8-2,2 m de altura e pesa
300-920 kg. O bisonte-europeu é um animal social e pode viver tanto
em grupos mistos quanto em manadas unicamente de machos.
Os diferentes grupos interagem entre si com frequência,
combinando-se e separando-se rapidamente após a troca de alguns
membros. 

Boi-almiscarado 
    É um animal cuja aparência é metade boi e metade cabra.
    Possui uma densa pelagem castanha, com dois longos
chifres curvos na cabeça e cheira a almíscar. É um mamífero ártico
e pode viver cerca de vinte anos nas frias regiões do Canadá, da
Groenlândia e do Alasca. Quando se sente ameaçado por ataques
de predadores, defende-se em conjunto com a sua manada,
posicionando-se em círculo.
 



Camelo
    É um animal muito simpático, com duas grandes bossas
    de gordura e uma estatura considerável. Possui uma
pelagem curta avermelhada, que se torna mais espessa nas costas
e na cabeça. Tem dois grandes olhos com sobrancelhas muito
compridas. As suas narinas engraçadas parecem sugerir um sorriso
e fecham-se quando há tempestades de areia no deserto.
Nos joelhos das suas compridas patas e por baixo da barriga
possui uma espécie de almofada que lhe é útil quando faz uma
pausa para descansar. O camelo é um mamífero que vive no deserto
da Ásia e da Mongólia. É um herbívoro e alimenta-se de rebentos
secos. É um animal muito resistente porque pode passar vários
dias sem beber água, que escasseia no deserto. Poucas horas após
nascerem, já são capazes andar e correr com a ajudar materna.

Canguru
    O canguru é um animal tímido e de aparência muito
              curiosa. Possui uma pelagem vermelha ferrugem e o seu
corpo lembra a forma de uma pera. Tem uma pequena cabeça,
um torso esguio com patas dianteiras curtas, na extremidade das
quais possui garras afiadas. As patas traseiras são muito musculosas
e ajudam-no a deslocar-se saltando como uma mola, mesmo a altas
velocidades. Tem uma bela cauda. O canguru é um mamífero
marsupial: possui uma espécie de bolsa na barriga na qual protege
e conserva a cria aquecida, que ao nascer tem o tamanho de uma
noz. O canguru vive na Austrália e é um herbívoro. Alimenta-se de
folhas, rebentos e cascas. Come quase sempre de noite! 

Pinguim
    É um pássaro muito curioso porque não pode voar, mas
    é o melhor nadador do mundo do reino animal. Vive na
Antártica, um continente coberto de água e gelo. É ovíparo: significa
que a fêmea do pinguim põe um único ovo que, após dois meses
a chocar, eclode e nasce a cria. 



Elefante
    É o maior mamífero terrestre do mundo. Habita a Terra
    há cinco milhões de anos e distingue-se pelo seu corpo
mastodôntico, orelhas gigantes, longas presas de marfim
(uma espécie de osso precioso) e sua tromba extraordinariamente
móvel com a qual respira, leva água à boca e apanha objetos do
chão incluindo alimentos. O elefante é um herbívoro que se alimenta
de raízes, folhas, frutos e casca de baobá. Vive em manadas na
África e na Ásia. Os elefantes cumprimentam-se através do contacto
da tromba e cruzando as presas

Girafa
    É um animal de pelagem malhada, tem o pescoço mais
    comprido do reino animal e é o mamífero mais alto do
    mundo. Pensa que pode chegar aos sete metros de altura,
como uma casa de dois andares! Possui também uma cauda longa
que lhe serve de chicote para afugentar as moscas. A girafa tem
ainda uma língua azul muito comprida. 

Gorila
    É um animal que faz parte da família dos hominídeos e
    é também considerado primo do ser humano. É dotado de
uma força excecional, tem uma pelagem preta e vive nas florestas
tropicais da África. Os gorilas são um pouco errantes, deslocam-se
frequentemente pela floresta, são omnívoros, alimentando-se
de rebentos e frutas e, por vezes, até mesmo de larvas e insetos.
Pode viver até aos cinquenta anos. 

Guanaco
    É uma espécie de lama selvagem. Pertence à família dos
    mamíferos camelídeos, assemelhando-se a um cordeiro
gigante, muito apreciado pela sua quente e encrespada lã amarela
avermelhada no dorso e branca na barriga. Reconhece-se pelas
orelhas pontiagudas e pelo focinho cinza. É um excelente corredor
e frequentemente escapa aos seus predadores, os condores.
É um animal protegido porque está em vias de extinção.



Leão
    É conhecido como o rei da floresta, mas vive em bandos
    na savana e nas pastagens de África. É o maior da família
dos felídeos, que também inclui o tigre e o leopardo. Os leões são
carnívoros e habilidosos caçadores. Pensa que, quando estão com
fome, podem ficar escondidos mais de vinte horas no mesmo local
para capturar as suas presas.

Orca
É um animal que pertence à família dos cetáceos, tal como
as baleias e os golfinhos. Tem uma pele preta e luzidia e barriga
branca. Por cima do dorso possui uma grande barbatana.
Vive em todos os mares do mundo em grupos chamados “pod”
e o seu tempo de vida pode atingir cerca de sessenta anos.
A orca é um animal muito altruísta porque partilha as refeições
que consegue obter com seus companheiros. 

Urso-branco
    É o príncipe do gelo. É uma espécie única e irrepetível.
    Consegue viver em condições extremas, tanto fora como
dentro das águas frias dos mares do Polo Norte. Possui uma
pelagem branca, é um mamífero carnívoro, alimentando-se de peixe
e carne, mas também de bagas no verão. O urso-branco é uma
espécie em extinção, pois a calota polar está a recuar cada vez mais
devido ao aumento das temperaturas e às alterações climáticas. 

Urso-de-óculos
    É um urso endémico, o que significa que só vive num
    lugar na Terra, as montanhas dos Andes na América
Meridional. Existem muito poucos exemplares desta particular
espécie de urso. O seu nome provém da espécie de tonalidade
clara que parece desenhar um par de óculos em redor dos grandes
olhos negros. É um mamífero que adora bagas e cana-de-açúcar. 

Tubarão-branco
Com a sua típica forma fusiforme, o tubarão-branco é um peixe predador 
voraz, de grandes dimensões, que pode atingir até 7 metros de 
comprimento. Como sucede com muitas espécies de tubarões, 
caracteriza-se pelos seus dentes triangulares a�ados e pela grande 
barbatana dorsal. Tornou-se lendário pelos inúmeros ataques a seres 
humanos, tendo-se difundido pelos mares temperados de quase todo o 
mundo, em particular, nas áreas onde vivem atuns e focas.



Panda
    É um pequeno urso de aparência muito afetuosa e tem
    uma rica pelagem preta e branca. Diferentemente de todos
os outros ursos, pode atingir uma altura máxima de metro e meio.
Vive nas florestas montanhosas da China até um máximo de trinta
anos. O panda é carnívoro, mas alimenta-se principalmente de
rebentos e caules de bambu. É hábil a trepar árvores e paredes
rochosase também é um excelente nadador.

Tubarão-martelo
É um peixe de aspeto muito particular: tem uma cabeça muito
grande que faz lembrar o formato de um martelo e apresenta
olhos e narinas nas laterais. De cor cinza, pode atingir quarenta
metros de comprimento e pesar até 200 quilos. Vive em mares
quentes, é um peixe placentário vivíparo (ou seja, os ovos eclodem
dentro do corpo) e pode dar à luz até quarenta pequenos peixes. 

Puma
    Também chamado de leão da montanha, o puma é um
    felino carnívoro de cabeça pequena, elegante e com pelo
curto avermelhado e cinza prateado. Por cima e por baixo dos
olhos, possui duas manchas brancas características. Vive por todo
o continente americano, do Canadá à Patagónia. É um mamífero
predador e adapta-se bem ao clima e ao meio ambiente,
das florestas às planícies. É um animal noturno e com sentidos
muito desenvolvidos A sua especialidade é saltar!
 

Tartaruga
    Existem diversas espécies de tartarugas: há as que vivem
    no mar e as terrestres. A tartaruga é herbívora, adora algas,
vegetais e frutas. Hiberna durante longos períodos, ou seja,
adormece durante meses. 



    É um animal que se assemelha ao cão. É muito astuto,
    tem uma belíssima pelagem branca que o aquece no
inverno e ajuda a camuflar-se. As suas patas são peludas e as orelhas
são pequenas. A sua espessa cauda é utilizada para se orientar e,
durante a estação fria, serve de agasalho. A Raposa-polar é um animal
muito resistente ao frio e vive no Círculo Polar Ártico. É carnívora
e alimenta-se de roedores, pássaros e peixes que obtém da caça. 

    É um animal bigodudo e com longas presas. Os seus
    bigodes cinza são como um radar. Tem a pele enrugada de
cor castanha e rosa. No lugar dos pés, possui barbatanas achatadas
que, juntamente com as suas presas, ajudam-no a caminhar ao
longo do gelo que se forma nas águas gélidas do Círculo Polar
Ártico, onde vive com muitos companheiros. É um mamífero
marinho e alimenta-se principalmente de crustáceos. Sob a pele,
possui uma camada de gordura que o ajuda a resistir ao frio. 

Tigre

Morsa

Raposa-polar

    É um animal que simboliza a força e é protagonista de
    muitas fábulas e histórias. Vive na Ásia, pertence à família
dos felídeos e assemelha-se a um gato gigante de porte real.
A sua pelagem é inconfundível: amarelo ocre, com magníficas listras
pretas. O tigre é um mamífero, um predador habilidoso e é carnívoro:
adora porcos selvagens, búfalos e répteis. É uma espécie protegida!
Sendo um protagonista da cadeia alimentar, lembra-te de que
isso é fundamental para o ecossistema da Terra! 


