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Aos meus queridos pais, Elísio e Rosita (In memoriam).
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Na natureza, encontramos cada 
coisa estranha, até os bichos!

E por falar em bicho, você consegue 
saber que bicho é este?
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É bem fofi nho... 
... mas não é um coala.

Nasce sem pelo e cego...
... mas não é rato.
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Mede uns 50 centímetros...
...mas não é marmota.

O corpo é coberto de pelos...
... mas não é felino.
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Tem uma membrana nos dedos...
... mas não é rã.

Tem o bico achatado...
... mas não é pato.
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É um mamífero...
... mas não possui mamas.

 Põe ovos...
... mas não é jacaré.
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Tem cloaca...
...mas não é galinha.

Seu ninho é uma toca...
...mas não é tatu.
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Tem veneno...
... mas não é cobra. 

Tem cauda de castor...
... mas não é roedor.

11



Descansa até 14 horas...
... mas não é gato.

Tem hábitos noturnos... 
... mas não é coruja.
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Caça com radar...
... mas não é morcego.

Come insetos e pequenos peixes... 
... mas não é iguana.
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Vive na água e na terra...
... mas não é hipopótamo.

É ótimo mergulhador...
... mas não é peixe.
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Vive na Austrália...
... mas não é canguru.

Começa com a letra “O”...
... mas não é onça.
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Rima com brinco...
... mas não tem orelhas.

Esse bicho é o...
...ORNITORRINCO.
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Nunca ouviu falar?

Pois o ornitorrinco é um dos 
símbolos de seu país.

O bicho esquisito e banguela, que 
parece um monte de bicho junto, 
gosta de fi car muito tempo na água, 
nadando com rapidez com sua cauda 
de castor.
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Seu nome signifi ca “com bico de ave, 
como pato”. Aliás, o bico de pato do bicho o 
ajuda a caçar até em águas escuras dos rios 
e lagos, como os tubarões.
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Durante o dia, na sua toca, é bem 
dorminhoco, mas à noite gosta de passear.

E ele põe ovos, que nem galinha, sabia?
E, apesar de ser tranquilão, quando fi ca 

irritado, o macho pode soltar um veneno 
que traz nas patas traseiras.
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Então, se encontrar algum deles por aí, 
tome cuidado e faça logo amizade.

E você, que outro bicho esquisitão você 
conhece? Conta para a gente!
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Dione Moraes 

Nasci em Fortaleza, em 1969. Quando criança 
adorava cantar e fazer croché. Comecei a 
cantar profi ssionalmente em 1990 e em 2007 
entrei para o Curso Superior de Tecnologia 
em Artes Plásticas do IFCE. Desse momento 
em diante, novas possibilidades de expressão 
em arte foram surgindo, como o trabalho 
com ofi cinas de arte para jovens, adultos 
e crianças. Nesta coleção, tenho a imensa 
alegria de estar atuando como ilustradora. 
A criança em mim está em festa!

Luísa Maria Neves da Silva

Oi crianças. Meu nome é Luísa Maria. Uma das 
coisas que aprendi desde cedo é que tudo que 
se deve fazer deve ser feito com amor. 
É assim que faço na vida e assim que quero 
que vocês se sintam quando abrirem as páginas 
deste livro. Boa leitura e grandes descobertas.





Realização

Apoio

O Governo do Estado do Ceará desenvolve, com os seus 184 municípios, o 

Programa de Aprendizagem na Idade Certa - MAIS PAIC, com o compro-

misso de garantir e elevar a qualidade e os resultados da educação de suas 

crianças e seus jovens.

Publicada pela Secretaria da Educação do Estado, através do MAIS PAIC, a 

Coleção Paic, Prosa e Poesia, rica em identidade cultural, reúne narrativas 

de autores do Ceará que tiveram seus textos selecionados por meio de se-

leção pública. Esse acervo constitui um estímulo a mais para se ler e contar 

histórias em sala de aula, garantindo, assim, um letramento competente.


