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Livro de história para colorir
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Este livro foi publicado em razão do Dia da Ave, comemora-
do em 5 de outubro.

Você pode imprimir na sua casa ou na sua escola, e deixá-lo 
ainda mais bonito colorindo e usando a sua criatividade! 

Você sabia que as aves são muito importantes para o equi-
líbrio da natureza? Isso porque algumas delas comem inse-
tos, outras se alimentam de  frutos ou sementes e há tam-
bém aves carnívoras.

Além disso, elas são muito lindas! As plumagens de diver-
sas cores deixam o céu mais colorido... mas também po-
dem ser ótimos disfarces para não serem facilmente avista-
das por predadores.

Uma maneira de proteger as aves é cuidar da natureza, 
plantar árvores e admirá-las livres.

Uma ave solta é uma ave feliz!
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Olá, meu nome é Robinha!
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Eu sou uma ave da espécie 
anu-branco.

Sou a mascote do Zoo de 
Limeira e você pode me 

identificar olhando minha 
crista despenteada.
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Em agosto de 2019, quando eu ainda era filhote, fui 
encontrada caída do ninho e me trouxeram para cá.

Cuidaram de mim e me alimentaram no bico com carne 
moída e larvas de tenébrios durante 3 meses, porque eu 

ainda não conseguia comer sozinha.
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Hoje, já adulta, tenho todas as minhas 
penas e posso viver solta. Aprendi 

a caçar e me alimento de pequenos 
animais, pois sou carnívora.
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Dia 11 de novembro de 2019 foi muito 
especial, pois foi o dia da minha 

soltura! 
Sou uma ave livre, mas você pode me 
encontrar voando pelo Zoo, porque eu 

fiz daqui o meu lar!
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