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Existem muitos bichos 
no mundo.

Bichos GRANDES e pequenos

Bichos com boca, com bico, 
com unha afiada, com casco pesado...

Bichos sem pé nem cabeça!

Bicho peludo, com penas, com pele, 
com escamas...

Que correm, que voam, que rastejam, 
que nadam...

... bichos que dançam!!



O mundo é uma grande  
orquestra de bichos! 



Num cantinho do Brasil,  
vivem dois amigos inseparáveis...









Juntos, Letícia e Cacau  
brincam pelas árvores...



... cada um no seu ritmo, claro...



... e enquanto Letícia tira  
uma soneca, Cacau aproveita para  

sair pulando por aí.



Ele já conhece a �oresta  
até de olhos fechados!





Ué, cadê as árvores? 
Ué, cadê os bichos?



Macaco Cacau achou aquilo muito  
estranho e saiu correndo...



...quer dizer, pulando para contar  
para a Preguiça Letícia.





– ‘‘Pois é, amigo Cacau,  
enquanto você pulava pra lá e  
pra cá, eu estive observando 

umas coisas! Faz tempo que nosso 
compadre Tamanduá não vem dar 

bandeira por aqui! 

Seu primo Macuco também sumiu... 
Faz tempo que eu não bato um papo 

com o Papagaio de Cara Roxa... 

Nem o barulho irritante da 
Araponga eu tenho escutado!’’



Procurando uma resposta,  
Cacau e Letícia esperaram até 
cair a noite para falar com a 

sábia Coruja Coralina.



Com certeza ela poderia tornar a  
situação mais clara!





 – ‘‘Crianças, a coisa não está  
boa por aqui. A mata já não é mais a 
mesma. Estamos perdendo árvores 
por causa do desmatamento e das 
queimadas. O ar e as águas estão 
cada vez mais poluídos. E isso não 
é só aqui, não. Em todos os lugares 
em que estas coisas acontecem, os 

bichos acabam sumindo!

O pior é que se não conseguirmos 
impedir a destruição da natureza, os 

animais podem acabar extintos. 

Não sei se vocês sabem, mas quando 
um animal é extinto, ele desaparece... 

PARA SEMPRE!!!!’’



Assustados e preocupados,  
Letícia e Cacau decidiram fazer  

alguma coisa. Precisavam encontrar  
seus amigos. Precisavam se unir  

para lutar pela �oresta!

A Preguiça Letícia, observando  
cuidadosamente a mata, percebeu  

sinais de alguns amigos.



Preencha o caminho dos bichos bem 
devagarinho, no ritmo da Letícia. 



Devagar e sempre, ela conseguiu encontrar 
alguns dos amigos ameaçados de extinção.

Ararajuba

A
na

 C
ot

ta
D

ar
io

 S
an

ch
es

N
ic

ol
a 

Sf
on

dr
in

i

Barbado

Tartaruga-verde



Em disparada, Macaco Cacau se embrenhou mata adentro 
para encontrar um outro amigo. Entre com ele no labirinto de 

folhas e encontre mais um animal ameaçado de extinção.

Pense rápido e descubra: que bicho é esse?



Tamanduá-bandeira
O tamanduá-bandeira adora comer cupins 
e formigas. Vamos dar um almoço para ele? 

Desenhe cupins e formigas por toda a página!

Mariana Ricaud



Cacau e Letícia conseguiram encontrar vários 
amigos para unidos  protegerem a �oresta.

Encontraram até um bicho diferente, que só você 
conhece. Claro, foi você que inventou!

Espaço para desenhar o seu bicho.





Na página seguinte, você vai 
encontrar espaço para criar sua 
própria �oresta. Vale desenhar, 
colorir, colar imagens de outros 

bichos, criar bichos que só existem 
na sua cabeça, fazer belas nuvens 
de algodão, encher as árvores de 
folhas que você for encontrando 

pelo chão, desenhar você no meio 
da bicharada e até colar sua foto. 

Pensando bem, você não acha que 
já faz parte desta �oresta?
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