
Camuflagem 

Materiais: 

-Três pedaços de cartolina da mesma cor 

-Dois pedaços de papel de embrulho diferentes 

-Cola 

-Palitos de churrasco 

-Pedaços de barbante/lã colorido 

Objetivos 

Investigar como a cor, forma e padrões influenciam na camuflagem dos animais; Observar a relação 

predador-presa 

Introdução 

Uma das mais comuns e variadas formas de adaptação é a camuflagem, a habilidade de se misturar ao 

ambiente para evitar ser visto pelo predador ou presa. A arte de se esconder possui três formas: cor 

esconderijo, disfarce e cor disruptiva. Quando o animal é da mesma cor do ambiente, ele está se utilizando 

de cor de esconderijo, quando um animal utiliza sua cor e forma para parecer algum elemento do 

ambiente (como um bicho-pau), ele usa um disfarce e quando um animal possui linhas, manchas e padrões 

para ocultar as formas do seu corpo (zebra, onça) ele possui cor disruptiva. 

Procedimento 

PARTE 1 

1. Pe gu te se algu  da tu a já i ou de es o de-es o de . I e tive-os a compartilhar coisas 

que eles fazem para se esconder melhor do pegador. 

2. Explique que eles irão para o pátio fingir que são pássaros famintos procurando alimento 

(representados pelo fio de lã). Eles poderão pegar apenas um fio de cada vez, tendo que levá-lo ao 

lugar definido pelo professor e depois voltar a caçar. Fazendo isso, os alunos irão descobrir quais 

i ho as  se es o de  elho . 
3. Leve os alunos para o local determinado, onde você previamente espalhou os fios. Determine um 

período de tempo (alguns minutos apenas) em que os alunos podem coletar o ida . 
4. Os alunos devem completar o quadro que escreveram no caderno: 

No quadro, escreva as cores e quantidade das minhocas que você encontrou. 
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5. Pergunte e discuta como essa atividade está relacionada com o conceito de camuflagem. Pergunte 

porque animais e outros seres vivos se esconderiam. 

PARTE 2 

1. Explique que vários animais desaparecem no ambiente. A maioria utiliza a camuflagem como 

defesa, mas alguns predadores a usam para se aproximar da presa sem ela perceber. 

2. Peça aos alunos para pegarem dois pedaços de papel de embrulho diferentes. Em um, eles 

recortam diferentes formas. No outro, os alunos devem colar as formas agrupadas, como em um 

a do . 

3. De uma certa distância, a turma consegue identificar quantas e quais formas estão coladas no 

papel? Por quê? 

4.  Explique que linhas, manchas e outros padrões podem ser usados para disfarçar o corpo de um 

a i al e esse aso ha a os de o  dis uptiva . 
5. Dê aos alunos pedaços de cartolina da mesma cor. Eles devem recortar a forma de um corpo animal 

e colar em outro pedaço de cartolina igual.  

6. Explique que quando os animais possuem a cor do ambiente eles utilizam uma forma de 

a uflage  ha ada o  es o de ijo . 
7. Em outra folha de cartolina, os alunos devem montar um bicho de palitos (corpo, braços e pernas) e 

desenhar uma cabeça. 

8. Explique que quando animais se aprecem com objetos comuns eles usam a camuflagem do tipo 

disfa e . 
9. Discuta com toda a turma exemplos de animais que utilizam cada tipo de camuflagem. 

Complemento: Jogo Presa-Predador 

Jogue esse jogo estilo pega-pega em uma área grande, como o pátio ou a quadra de esportes. A maioria 

dos alu os se ão oelhos  e algu s alu os se ão aposas . Os coelhos se alinham em um canto do espaço, 

ue ep ese ta á a to a  e do out o lado do espo o te  u  pote o  a o ida  dos oelhos (vá ios 
objetos aleatórios). Cada coelho deve percorrer a quadra, pegar apenas uma comida de cada vez e trazer 

para a toca. O desafio é os coelhos percorrerem o trajeto sem serem pegos pelas raposas. Quando um 

coelho pega três pedaços de comida, ele já tem comida suficiente para o inverno e então fica sentado na 

toca. A defesa natural dos coelhos é correr rápido ou a camuflagem. A camuflagem consiste em ficar 

parado para despistar as raposas, um coelho só pode usar a camuflagem uma vez por rodada. Uma raposa 

p e isa o e  t s oelhos pa a te  o ida sufi ie te pa a o i ve o. Os oelhos ue fo e  pegos sae  
do jogo. Depois que todos os coelhos chegarem na toca com três comidas ou forem pegos, termina a 

rodada. Outras rodadas podem ser modificadas para aumentar a dificuldade, tendo por exemplo a maioria 

de alunos como raposa ou menos comida no pote, para que nem todos os coelhos sobrevivam. Após, 

discuta com os alunos como essas mudanças afetaram o predador e a presa. Quais são as semelhanças 

deste jogo com as relações reais entre presa e predador? 
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