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BASEADOS NOS CONCEITOS DO CAPITALISMO 
CONSCIENTE E MOTIVADOS POR NOSSO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO “PENSANDO ALÉM. FAZENDO MAIS.”, 
QUEREMOS APRESENTAR PRÁTICAS QUE ACREDITAMOS 
CONTRIBUIR PARA A PROSPERIDADE DA SOCIEDADE, 

ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DAS 
PESSOAS. CRIAMOS A TURMINHA SPECIAL DOG 
PARA COMPARTILHAR ESSAS PRÁTICAS, A FIM 

DE CONSCIENTIZAR, INSPIRAR E EDUCAR 
AQUELAS QUE, DE FATO, TÊM O PODER 

DE TRANSFORMAR – AS CRIANÇAS.
QUE ESSE PROJETO POSSA PROMOVER A 

APROXIMAÇÃO DE PAIS E FILHOS E SEJA UMA 
FERRAMENTA PARA REDUZIR AS DESIGUALDADES, 

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE,
GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE.

E aí, filhinha, 
como foi a 

escola hoje?

turminha
special dog

em

Que ótimo, filha! Qual será sua 
fantasia?

Foi bem legal, 
mas amanhã vai 
ser melhor! A 

gente terá que se 
fantasiar de animais 

da natureza e a 
aula vai ser sobre 

váaarios bichinhos!

Alô.

Aonde? Pode deixar, 
já chego aí!

vou de 
Arara 
Azul!
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O DA EXTINÇÃO



cof, cof...

no dia seguinte

cof, cof!

Eu sou o peixe-
boi da Amazônia! 

Apesar de ter 
nome de peixe, 

eu sou um 
mamífero bem 

grandão e vivo 
em águas rasas da 

Amazônia.

Eu sou o Tamanduá 
Bandeira! Eu tenho 
esse focinho bem 

comprido para 
alcançar e comer 
deliciosos insetos. 

Eu sou o 
Lobo Guará, 
Aauuuuúh! 

Sou um animal 
solitário e vivo 

no Cerrado 
brasileiro.

Nham-nham! 

Eu sou a Arara 
Azul! Sou uma ave 

azulzinha com 
manchas amarelas 
em volta do olho 

e em baixo do bico. 
Vivo no Pantanal e 
em outras regiões 
do Brasil, Bolívia 

e Paraguai.

Pai? Mas…Nina, 
tive uma 

emergência. 
Tenho que 
ir agora!
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Olha só! Um 
macaquinho! 

Muito lindinho! 
Para onde será 

que ele foi?

Ai, que macaquinho 
mais fofo aquele! 

opa!

ei!

na Saída da escola...

hahahaha!

hahahahahaha!

Eu sou a 
Onça Pintada, 
Rrrrrraaau! 

Sou o terceiro 
maior felino 

do mundo 
e vivo nas 

florestas da 
América do 

Norte, Central 
e do Sul.

cof, cof! Muito 
bem, crianças. 
esses são uns 
dos principais 

animais ameaçados 
de extinção do 

Brasil! Vocês têm 
mais dúvidas?

O que é extinção, 
professora?

Extinção é quando 
uma espécie de 

animal desaparece 
totalmente do 

planeta. já, ameaça 
de extinção, é 

quando restam bem 
poucos animais vivos 
de uma espécie. Mais 

perguntas?

Cof!

Infelizmente sim, crianças. Essa 
é uma das maiores causas da 

extinção de espécies no Brasil. 
Além disso, tem a caça ilegal, a 

poluição, o aquecimento global, 
entre outras coisas.

É verdade que a floresta 
pegou fogo essa noite?
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Gente, ele 
parecia tão 
assustado 

que eu 
fiquei com 

pena e…

Ei! 
Volta aqui!

nossa, Quanta destruição! 

É irmão, a 
natureza 

está 
sofrendo.

Macaquinhooo, volta aqui, 
amigão!

Léo, é  impressão 
minha ou seu boné 

está vivo?

Vocês sabem 
que o boné 

não está 
vivo, né?!

póim!

hahA!

póim!

hahaha!

hihihi
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A gente? 
Ahn… Bem, 
na verdade 

a gente 
seguiu o 

macaquinho 
até aqui.

O Jujuba? 
Ele está 

meio ansioso 
mesmo. Ele 
perdeu a 
família na 
queimada.

Oh não! 
Coitadinho…

Assim como o Jujuba, muitos 
outros bichos perdem suas famílias 

todos os dias.

Crianças, esse é o 
problema. poucos 
querem ajudar. 

Pequenas atitudes 
diárias fariam toda 
a diferença e muitas 

vidas da floresta 
seriam salvas.

Sério? 
Tipo o quê?

Aaah não!

E o que a gente 
pode fazer para 

ajudar?

Quem é 
você?

Relaxa 
amigo, eu sou 

da paz. Meu 
nome é 

Zig Floresta.

Eu moro aqui, mana. Há uns anos eu decidi que eu 
preferia morar em meio à natureza e respirar ar puro 
todos os dias. E vocês? O que estão fazendo por aqui?

E o que você 
está fazendo 

aqui?
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guardar pilhas e baterias para descartar 
somente em postos de recolhimento, 

Separar o lixo orgânico do reciclável e 
destiná-los corretamente, 

apagar a luz quando sair de um 
cômodo...

Espera, mas... 
O que isso tem 

a ver?

Tudo a ver, irmão. Economizar energia, água ou 
qualquer recurso natural é preservar a natureza, 

é preservar os animais.

Uhmm...

fIM!

Toma aqui...Tenho algumas mudas de plantas. 
Levem, plantem nas suas casas. Essa pequena 

atitude faz a diferença. Acreditem!

Pode deixar com a gente, 
Zig Floresta. Os animais são 

nossos amigos e sempre 
faremos o bem para 

eles e para a natureza.
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Que pássaro 
estranho. 
E grande!

Não é um 
pássaro, é um 
dinossauro!

Uaaaau! Que legal!

au,au!
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nina, vamos!

Até logo, Dino. 

... e famintos 
também! E se a 
gente mudar 
de história? 

Legal! Eles 
parecem 

muito 
amigáveis ...

Que tal 
essa aqui?

UAAAAARRGH!
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na luuuuuaaaaaaaa!!!
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E agora? 
Aonde a gente está?



Caramba! Aquela é 
a Terra?

nossa, binho! 
é a terra, 
sim! que 
demais!

Olha só, 
gente! Dá 

até pra 
jogar 

basquete 
na lua!

óoh!
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HahahaHAHA!

vupt!

uhul! 
Cestaaa! 

Haha!
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Ótima ideia, nina! 
Venham comigo!

tibum!Estou com 
calor, 

podemos ir 
para algum 
lugar com 

água?
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Vem, preguiça!

miau,
miau!
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Crianças, o jantar 
está na mesa!
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titanic



O quê???

Sim, foi 
incrível!Que demais! 

Eu nem vi 
o tempo 
passar!

Já vamos, mamãe! Só deixa a gente 
terminar o mergulho!
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É por isso que eu 
gosto tanto de 

ler! Quando leio eu 
viajo para lugares 

diferentes, 
conheço outras 

épocas e vivo 
muitas aventuras!

Uaaau! 
Depois do 
jantar a 

gente pode 
continuar, 

então?

claro! 
Ler nunca é 

demais! 

A leitura é muito 
importante. Além de nos 
dar conhecimento, ela 
ainda nos leva até onde 
nossa imaginação quiser! 

hahaha aaaahHAHAhihi-hi
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fIM!
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