
BRINCANDO DE APRENDER: 
CONHEÇA A RAIA-VIOLA BRASILEIRA!



Olá, meu nome é Raia-viola e vou 

contar um pouquinho sobre mim. 

Vamos nessa?

O meu nome é esse por causa da 

forma do meu corpo, que parece 

muito com uma guitarra ou viola!



Eu também posso viver bastante, 

até quase os 28 anos! Eu viro 

adulta com cinco anos e posso ter 

em média seis filhotinhos por vez!

Existem muitas outras raias-viola, 

mas eu sou uma das maiores. Eu 

posso crescer até mais de um 

metro!



Ah, eu vivo no mar e gosto de ficar 

enterrada na areia, assim me protejo de 

todos os perigos e consigo comer bichinhos 

que passam por mim sem me ver!

Eu sou uma raia sul-americana 

e amo viver em lugares mais 

frios, como sul do Brasil, 

Uruguai e Argentina!



Os pescadores também 

me pegam sem querer 

quando estão pescando 

outros bichinhos, como o 

meu amigo linguado e os 

camarões.

Infelizmente, eu estou quase 

extinta, porque eu sou muito 

pescada para servir de 

alimento para as pessoas.



A poluição dos mares e a 

destruição da natureza também 

me afetam muito, e eu preciso da 

sua ajuda para que minha família 

e minha casa fiquem protegidas!

Você quer me ajudar? Converse 

com os seus amigos e família para 

que eles não comam raias-viola e 

ajudem a cuidar do mar!



Agora, que eu já te falei sobre 

mim, que tal você me contar um 

pouquinho sobre você?

Escreva aqui algo legal sobre você, sua vida, seus amigos e família!

Cole aqui uma foto sua.



Eu adorei saber um pouquinho mais sobre 

você! Agora que somos amigos, que tal 

brincarmos juntos?
As pesquisadoras que fizeram esse livrinho 

para mim criaram alguns joguinhos legais para 

que a gente pudesse se divertir e aprender!

Vamos nessa?



As palavras deste caça-palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal

--



Vertical

2. A ________ me faz muito mal, pois o lixo
prejudica minha saúde.

4. Eu gosto de viver em lugares de
temperaturas mais ______.

5. Como me chamo?

6. Com o que me alimento?

Horizontal

1. Como me pareço?

3. Eu enfrento muitas _______ como a pesca e
a poluição.

1
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PALAVRA CRUZADA DA RAIA-VIOLA



LIGUE OS DESENHOS DA RAIA-VIOLA



JOGO DOS 7 ERROS DA RAIA-VIOLA
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