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SUBIR NA VIDA
Todos sabemos que os pássaros vivem nas árvores, mas por vezes  
eles têm companheiros estranhos…

Mas que 
barulheira!Para a Anna e a Eliza RAPOSA 

A maior parte dos cães e das 
raposas não consegue subir às  
árvores, mas a raposa-cinzenta,  
sim. A sua toca pode estar até  
dez metros acima  
do solo. 

CARANGUEJO 
O caranguejo-dos-coqueiros 
é enorme (tem mais  
de um metro de largura)  
e vive na terra. Sobe  
aos coqueiros para 
encontrar cocos.

RÃ 
A rã-voadora não vive 
só nas árvores, também 
salta de umas para  
as outras com a ajuda  
das membranas que  
tem entre os dedos. 

PEIXE 
A perca trepadora 
consegue subir às 
árvores e respirar ar.

CABRA 
As cabras em Marrocos 
são conhecidas por 
treparem às árvores 
até uma altura de  
dez metros.



NÃO PERCAS A CABEÇA!
Será que podes ser comido vivo e mesmo assim fugir? Sim!

Paul Templer, do Reino Unido, 
foi engolido de cabeça por  
um hipopótamo. O Paul disse 
que se sentiu preso dentro  
de uma coisa escorregadia  
e que cheirava a ovos podres. 
Um amigo ajudou-o a escapar.

Eric Nerhus foi engolido de cabeça 
por um grande tubarão-branco  
e disse que foi como estar preso 
dentro de uma gruta. Escapou 
depois de conseguir espetar  
o olho do tubarão com a mão  
que tinha livre. 



NÃO PERCAS A CABEÇA!

«Acho que lhe toquei nas papilas 
gustativas», disse o motorista 
James Morrow, depois de ter  
sido engolido por um jacaré.  
A máscara de mergulho e o  
tubo de respiração protegeram  
o James até ele conseguir fugir.

Paul Rosolie concordou 
em ser engolido por uma 
anaconda para um programa 
de televisão. Usou um fato 
especial à prova de cobras.  
A cobra só conseguiu engolir 
a cabeça do Paul, antes  
de ele pedir para acabarem 
com a experiência.

A mordida de um crocodilo pode ter uma 
força de 3700 psi (medida de pressão  
de uma certa força sobre uma certa área). 
É como estar dentro de um ESMAGADOR  
DE CARROS.



200 litros 
(uma banheira 
cheia)

=

=

=

=

50 litros 
(um lava-loiça 
cheio)

6 litros  
(um balde cheio)

ELEFANTE

VACA

PORCO

HUMANO

2 a 3 litros 
(o recomendado 
são 4-6 garrafas 
médias!)

ZERO LITROS 
A raposa-do-deserto vive no 
deserto e pode passar a vida 
inteira sem beber água.

UMA SEDE DOS DIABOS
Que quantidade de água precisam os animais de beber por dia? 



COMIDA DE PLÁSTICO
Quais foram as coisas mais estranhas que uma 
avestruz já engoliu?

VERDADEIRO OU FALSO? 
As avestruzes enterram  
a cabeça na areia quando  
estão assustadas.

Três luvas

Um cachimbo

Um diamante

Uma corda de um metro

Um relógio despertador
Um pente

Um saca-rolhas



O GRANDE CONSTRUTOR
A maior parte dos pássaros constrói um ninho,  
mas o macho da corruíra constrói em média  
22 ninhos por ano.

A corruíra fêmea escolhe o ninho favorito e o casal muda-se para  
a nova casa. 

Falso! Quando as avestruzes pressentem o perigo, 
fogem. Chegam a atingir uma velocidade de 70 km/h 
e são as aves mais velozes em terra.

Que ninho 
é mais 

fofinho?



PÁSSAROS EXTRAVAGANTES 
Alguns pássaros não se incomodam a fazer ninhos.  
Em vez disso, põem os ovos nos sítios mais estranhos.

O ovo tem  
a forma de 
uma pera  
e não rebola!

As vespas impedem 
que os predadores 
comam os ovos.

Não come nada 
durante dois 
meses!

Ovo gigantesco!

VIUVINHA-BRANCA: equilibra  
os ovos nos ramos das árvores.

SURUCUÁ: põe os ovos  
nos vespeiros.

PINGUIM-IMPERADOR: o pinguim 
macho equilibra o ovo nos pés. 

AIRO-D'ASA-BRANCA: empoleira os 
ovos nas saliências dos penhascos.

CUCO: põe os ovos nos ninhos  
de outros pássaros.

ALCARAVÃO-DO-CABO: põe o ovo num 
grande monte de cocó de hipopótamo. 

Cheira muito  
mal!


