Vida Selvagem de Timor-Leste

Tópico / Tópiku 1: Pássaros de Timor-Leste / Manu sira iha Timor-Leste
Resultados de aprendizagem:

Rezultadu aprendizajen:

Depois de observarem os conjuntos de ilustrações
(flipchart) e de discutirem as questões e as
atividades, os alunos vão ser capazes de:

Hafoin haree ilustrasaun (flipchart) kona-ba
manu-sira iha Timor no hala’o diskusaun kona-ba
pergunta no atividade, alunu sira bele:

• Identificar um conjunto de aves de Timor-Leste e do local onde vivem;
• Explicar o papel das aves no meio ambiente;
• Identificar algumas aves e explicar as razões pelas
quais elas estão ameaçadas de extinção;
• Identificar formas simples para proteger as aves;
• Observar pássaros, registar de forma simples
e sistemática essas observações e utilizar esta
abordagem na observação de pássaros no local onde vivem.

• Identifika manu sira balu husi sira nia hela fatin no husi Timor-Leste laran tomak;
• Esplika manu sira-nia knaar iha meiu-ambiente,
• Identifika manu sira balu no esplika tanba saída mak
manu sira ne’e hetan tiha ameasa estinsaun;
• Identifka dalan simples atu proteje manu sira;
• Uza dalan simples no sistemátiku atu observa manu
sira no atu hakerek observasaun sira ne’e. Alunu
sira bele uza dalan ida ne’e atu observa no hakerek
observasaun kona-ba manu iha sira-nia hela fatin.

Informação de apoio:

Informasaun atu fó tulun ba profesór:

• Existem cerca de 250 espécies de aves diferentes em
Timor-Leste. Os pássaros, que fazem parte do conjunto
de ilustrações nº 1 (flipchart), representam apenas
uma seleção de diferentes aves encontradas em TimorLeste.
• Muitas aves de Timor-Leste, como por exemplo o
Pombo Verde de Timor, não podem ser encontradas
em nenhum outro lugar do mundo.
• As aves desempenham um papel importante na
manutenção do meio ambiente e de comunidades
saudáveis. Elas ajudam as plantas, e as próprias
culturas alimentares, na reprodução, através da
polinização e da germinação.
• A Catatua de Crista-Amarela, o Pigargo Oriental,
o Periquito de Timor e a Catatua Slaty Cuckoo
encontram-se ameaçadas de extinção. Algumas aves
estão em perigo, devido à caça ilegal e à destruição
dos seus habitats em consequência de atividades
como o desmatamento e as queimadas.
• A melhor altura para ver aves é de manhã bem
cedo, ou ao final da tarde. Muitas delas podem ser
encontradas perto de cursos de água e nas árvores.
• Ao ajudar os alunos a procurar pássaros, incentive-os a registarem informações como:

• Iha Timor-Leste, ita bele hetan maizumenus manu sira
nia espésie 250. Manu sira ne’ebé ita bele haree iha
ilustrasaun númeru 1 (flipchart) hanesan de’it selesaun ki’ik husi manu sira ne’ebé ita bele hetan iha Timor-Leste.
• Iha manu sira barak ne’ebé ita bele hetan de’it iha
Timor Leste, hanesan Manu-Pombu Matak Timor
ne’ebé ita labele hetan iha fatin seluk iha mundu
tomak.
• Manu sira iha knaar importante tanba sira mak ajuda
atu halo ita-nia meiu-ambiente no komunidade sira
sai di’ak (saudável). Sira mak ajuda ai-horis, no buat
ne’ebé ita kuda iha toos, kona-ba reprodusaun liuhosi
polinizasaun no jerminasaun.

-- O local ou tipo de habitat (por exemplo: uma árvore, o chão);

-- A cor da ave;
-- Os ruídos que faz;
-- O comportamento ( por exemplo: o pássaro
canta, enquanto procura comida);
-- A altura do dia em que a observação é feita.
• Todos podemos ajudar a proteger as aves, plantando
árvores, não lhes fazendo mal, nem tirando ovos
dos ninhos. Podemos, também, avisar os líderes
comunitários, no caso de vermos pessoas a maltra.

Pontos de discussão:
• Que tipos de aves vivem na nossa região? Como é que elas são? Que sons fazem?
• Vamos pensar num sítio, na nossa região, onde
possamos ver pássaros. Onde? Por que razão é que há muitos pássaros nessa área?
• Por que é que é importante proteger os pássaros? Que papel é que eles têm no meio ambiente?
• Que informações podemos tentar recolher, quando observamos os pássaros da nossa região?
• O que é que podemos fazer se virmos alguém da
nossa comunidade a ferir um pássaro, ou a tirá-lo do ninho?

Atividade:
O que precisa: cadernos dos alunos, lápis e
folha de observação (desenvolvida na aula).
Desenvolver uma folha, simples, de observação de
pássaros e pedir aos alunos para a copiarem para o
caderno de exercícios (incluir informações como: data,
hora, nome do aluno, localização, tipo de habitat, a
cor do pássaro, o desenho do pássaro, os ruídos e
o comportamento). Fazer uma saída com os alunos,
para observar aves, na escola ou em algum lugar da
comunidade local. Os alunos devem tomar nota das
observações no caderno.

• Kakatua Babeer Kinur, Makikit Tasi Kabun Mutin,
Loriku Ulun Kór Sabraka, Manu-Pombu Matak Timor
no Manu-Pombu Metan Timor mak manu sira ne’ebé
hetan ona ameasa estinsaun. Manu sira balu hetan
ameasa estinsaun, tanba ema kasa no na’ok sira, no
tanba ema sobu sira-nia ábitat liuhosi atividade sira
hanesan desflorestamentu no agrikultura lere
no sunu.
• Oras ne’ebé di’ak liu atu haree manu sira mak dadeer-saan ka iha lorokraik tarde, hanesan tuir oras
loron-monu. Ita bele hetan manu sira barak besik mota nomós iha ai-hun.
• Bainhira ita fó tulun ba alunu sira atu buka manu, ita
mós haruka sira hakerek informasaun hanesan tuir
mai:
-- Fatin ka tipu ábitat (ezemplu: iha ai-hun ruma, iha rai);
-- Manu nia kór;
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-- Manu sira nia lian oinsá;
-- Manu nia hahalok (ezemplu; hananu, buka hahán).
-- Tuku hira mak obsevasaun hala’o.
• Atu proteje manu sira ita hotu bele kuda ai-hun, evita
hahalok aat ne’ebé estraga manu sira no evita na’ok
sira-nia tolun no foti sira-nia knuan. Ita mós bele
proteje manu sira bainhira ita fó-hatene ba líder sira
iha komunidade, se karik ita haree ema balu halo buat ruma aat ka foti manu sira.

Pergunta sira atu halo diskusaun:
• Manu sira ne’ebé mak moris iha ita-nia área lokál? Sira oinsá? Sira nia lian oinsá?
• Koko atu hanoin kona-ba fatin ida iha ita-nia área lokál
iha-ne’ebé ita bele haree manu sira. Fatin ida ne’e iha-ne’ebé? Ita hanoin katak sei iha manu barak iha
área ida-ne’e tanba saida?
• Ita tenke proteje manu sira tanba saida? Manu sira-nia knaar iha meiu-ambiente saida?
• Informasaun ida ne’ebé mak ita bele hakerek bainhira
ita observa manu sira iha ita-nia área lokál?
• Saida mak ita bele halo se karik ita haree ema ruma,
hosi ita-nia komunidade, halo buat ruma aat ba manu
ka foti sira husi sira nia knuan?

Atividade:
Sasan ne’ebé ita presiza: kadernu, lapis,
surat-tahan atu halo observasaun iha li’ur
(surat-tahan ida ne’e dezenvolve tiha iha sala).
Ita dezenvolve surat-tahan simples atu halo observasaun
ba manu sira no ita husu ba alunu sira atu kopia iha
sira nia kadernu (ita tenki inklui informasaun hanesan:
data, tempu, alunu nia naran, fatin, tipu ábitat, manu
sira nia kór, lian no hahalok). Ita lori alunu sira ba li’ur
atu observa manu. Ita bele lori alunu sira ba eskola li’ur
no ba fatin seluk, iha ita komunidade lokál. Alunu sira
hakerek sira-nia observasaun iha kadernu.

Sphecotheres viridis
Papa-figos de Timor
Tutu KaiAltura/Aas: 26cm

Aythya australis
Zarro Australiano
Manu-rade matan mutin
Altura/Aas: 45-60cm
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a Estinsaun
Hasoru Ames

Todiramphus chloris
Guarda Rios de Colar
PikapauAltura/Aas: 24-26cm

Passer montanus
Pardal Montês
Manu lin
Altura/Aas: 14cm
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Cacatua sulphurea
Catatua de Crista Amarela
Kakatua Babeer Kinur
Altura/Aas: 33-35cm

Treron psittaceus
Pombo Verde de Timor
Manu-Pombu Matak Timor
Altura/Aas: 32cm

Coturnix chinensis
Codorniz Chinesa
Kodornis xina
Altura/Aas: 13cm
Corvus macrorhynchos
Corvo de Bico Grosso
Manu metan
Altura/Aas: 46-51cm

Extinção /
Ameaçado de
a Estinsaun
Hasoru Ames

Turacoena modesta
Pombo Imperial de Timor
Manu-Pombu Metan Timor
Altura/Aas: 39cm

Merops ornatus
Abelharuco Arco-íris
Manu Han-bani Arkuiris
Altura/Aas: 20cm
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Extinção /
Ameaçado de
a Estinsaun
Hasoru Ames

Egretta albaGarça Branca Grande
Manu rade kakorok naruk
Altura/Aas: 75-100cm

Dicrurus densus
Drongo de Wallacea
Manu sakek
Altura/Aas: 28-38cm

Trichoglossus euteles
Periquito de Timor
Loriku Ulun
Altura/Aas: 25cm

Gallus gallus
Galo Bravo Vermelho
Manu-maus Ai-laran Mean
Altura/Aas: 70cm

Haliaeetus leucogaster
Pigargo Oriental
Makikit Tasi Kabun Mutin
Altura/Aas: 62-85cm

Tópico 2 / Tópiku 2: Invertebrados de Timor Leste / Invertebradu sira iha Timor-Leste
Resultados de aprendizagem:

Rezultadu aprendizajen:

Depois de observarem o gráfico e discutirem
as questões e atividades, os alunos irão:

Hafoin haree ilustrasaun (flipchart) no hala’o
diskusaun kona-ba pergunta no atividade,
alunu sira bele:

• Ter consciência dos diferentes tipos de invertebrados que existem em Timor-Leste;
• Ser capazes de explicar a diferença entre
invertebrados e vertebrados;
• Ser capazes de identificar e desenhar um inseto;
• Ser capazes de explicar o papel dos invertebrados no ambiente;
• Ser capazes de identificar ações simples para a
proteção dos invertebrados.

Informação de apoio:
• Os invertebrados são animais que não têm coluna
vertebral ou espinha dorsal. Neste conjunto de
ilustrações podemos ver exemplos de alguns dos
invertebrados, que podemos encontrar em Timor-Leste.
• Os invertebrados compõem cerca de 97% de toda a
biodiversidade do planeta! Os cientistas continuam a
descobrir, regularmente, novas espécies, inclusive em
Timor-Leste.
• De forma a garantirem apoio e proteção, os
Invertebrados tiveram de adaptar-se de diversas e
inteligentes maneiras. Alguns têm um exosqueleto
rígido, que é como uma armadura. Outros fazem
as suas casas em conchas vazias na praia. Alguns
preferem esconder-se no solo.
• Os insetos são um tipo importante de invertebrados,
pois constituem o maior grupo de animais do mundo.
Têm seis patas, duas antenas e três partes no corpo - cabeça, tórax e abdómen.
• O grupo dos insetos, apresentado neste conjunto de
ilustrações, inclui a formiga, o mosquito, a libélula, a
abelha, a mosca, o gafanhoto, o besouro, a barata, a borboleta e a vespa.
• Normalmente, não sabemos se os invertebrados
estão, ou não, ameaçados de extinção, pois é dificil
conseguirmos informações acerca deles.

antenas
cabeça

aparelho bocal
olhos
tórax

• Se não existissem invertebrados, muitas espécies de
vertebrados (incluindo a dos humanos), não seriam
capazes de sobreviver. Os invertebrados decompõem
a matéria orgânica do solo. Eles também ajudam as
plantas a reproduzir-se, através da polinização. Estas
“funções” são essenciais para o cultivo de alimentos e para manter o ambiente saudável.
• A melhor maneira de proteger os invertebrados
é proteger o seu habitat, que inclui florestas,
mangais, campos de cultivo e o oceano. Os alunos
podem começar a ajudar a proteger o habitat dos
invertebrados plantando árvores, utilizando menos
produtos químicos quando fazem jardinagem em casa,
ou na escola, e conversando com os pais e com os
líderes comunitários sobre o desmatamento na região onde vivem.

• Iha ona hanoin kona-ba invertebradu sira nia tipu
oioin iha Timor-Leste;
• Esplika diferensa entre animál invertebradu no
vertebradu sira;
• Identifika no dezeña insetu ida;
• Esplika invertebradu sira-nia knaar iha meiu-ambiente;
• Identifika dalan simples hodi proteje invertebradu sira.

Informasaun ne’ebé fó tulun ba
profesór:

Pontos de discussão:

• Invertebradu mak animál sira ne’ebé laiha ruin kotuk,
ka koluna vertebral ida. Iha ilustrasaun sira ne’e
(flipchart) ita haree ezemplu hosi invertebradu balu
ne’ebé ita bele hetan iha Timor-Leste.
• Invertebradu sira maizoumenus hamutuk 97% hosi
biodiversidade tomak iha planeta! Ohin loron,
sientista sira sei hetan nafatin espésie foun, inklui mós iha Timor-Leste.
• Invertebradu sira adapta-an ho dalan matenek atu
hetan protesaun no apoiu atu bele moris. Balu iha
ezoskeletu (kulit) toos ida ne’ebé hanesan armadura.
Sira-seluk halo sira-nia uma-fatin iha sipu mamuk
ne’ebé sira bele hetan iha tasi-ibun. Balu gosta liu
subar-an iha rai okos.

• O que são invertebrados? Quais são as suas
características?
• Quais os tipos de invertebrados que já viu na sua
aldeia ou cidade?
• O que é um inseto? Neste conjunto de ilustrações que animais é que são insetos e quais é que não são?
• Imagine um mundo sem invertebrados. Como seria?
Como é que as pessoas iriam ser afetadas?

Atividade:
O que precisa: uma garrafa de água vazia, lápis,
papel.

• Invertebradu sira nia tipu ida ne’ebé importante liu
mak insetu, tanba sira mak balada lubuk boot ida iha
mundu tomak. Sira nia ain neen, antena rua no sira nia
isin fahe ba parte tolu – ulun, tórax, no abdomen.
• Ilustrasaun kona-ba insetu sira ne’e inklui nehek,
susuk, bee-na’in, banin, lalar, gafañotu, sigu, barata,
borboleta no dihi-boot.
• Tanba susar atu hetan informasaun kona-ba insetu
sira, ita la hatene se sira hetan ameasa estinsaun, ka lae.

antena
ulun

1. Usando os diagramas distribuídos, desenhe um inseto
no quadro. Legende as partes correspondentes ao
corpo do inseto. Peça aos alunos para copiarem para os cadernos.
2. Peça a um grupo de alunos (dois rapazes e duas
raparigas) para irem lá fora apanhar um inseto,
utilizando uma garrafa vazia para o guardarem
(lembre os seus alunos para não tocarem em insetos
perigosos, como por exemplo em vespas).
3. Quando os alunos tiverem regressado à sala, peça
a todos para verificarem se o animal é, ou não, um
inseto.
4. Devolva o animal ao seu habitat. Se não for um inseto,
peça a outro grupo para ir apanhar um.
5. Certifique-se de que os alunos reconhecem as
principais carateristicas de um insecto, isto é, que têm
seis patas, o corpo dividido em três partes principais,
duas antenas. Se não tiverem estas caraterísticas, não são insetos.

parte ibun
matan
tórax

pernas

ain

abdómen

abdomen
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• Se karik invertebradu sira laiha, entaun vertebradu
sira barak (inklui mós ema) labele moris. Invertebradu
sira mak halo dekompozisaun husi materiál orgániku
rai nian. Sira mós mak ajuda ai-horis iha prosesu
reprodusaun liuhosi polinizasaun. Sira nia “knaar” ida
ne’e mak esensiál atu kuda ai-horis no hahán no atu
mantein meiu-ambiente diak no saudavel.
• Dalan ida ne’ebé di’ak liu atu proteje invertebradu sira mak proteje sira-nia ábitat hanesan ai-laran, ai-tasi, du’ut-laran no tasi-laran. Alunu sira bele proteje
invertebradu liuhosi kuda ai-hun, uza kímiku menusliu,
bainhira halo jardinajen ka toos iha uma ka iha eskola,
no liuhosi ko’alia hamutuk ho inan-aman, no lider
komunitáriu, kona-ba desflorestasaun iha sira-nia área lokál.

Pergunta sira atu halo diskusaun:
• Saida mak invertebradu sira? Saida mak sira-nia
karaterístika?
• Invertebradu sira ne’ebé mak ita haree ona iha ita-nia
suku ka vila?
• Saida mak insetu ida? Iha ilustrasaun sira ne’e
(flipchart), animál hirak-ne’ebé mak insetu, no hirak-ne’ebé mak la’ós?
• Imajina mundu ida lahó invertebradu sira. Mundu ida
ne’e oinsá? Oinsá mak situasaun ida hanesan ne’e
afeta ema?

Atividade:
Sasan ne’ebé Ita presiza: Lapis, surat-tahan,
botir mamuk.
1. Tuir diagrama ne’ebé fahe tiha ona, ita dezeña
insetu ida iha kuadru. Ita tau naran ba sira nia isin
parte idaidak. Ita husu ba alunu atu kopia ba sira-nia
kadernu.
2. Ita husu ba grupu ida (labarik mane nain rua, labarik
feto nain rua) atu ba iha liur hodi foti insetu ida no
atu rai tiha nia iha botir mamuk (ita hatete ba alunu
katak sira labele book insetu ne’ebé perigozu, hanesan
banin).
3. Bainhira alunu sira fila ba sala ita husu ba sira seluk atu
haree se balada ne’ebé sira foti mak insetu duni ka lae.
4. Lori fali animál ba nia habitat. Karik la’ós insetu entaun
husu ba grupu ida tan atu ba buka fali.
5. Haree didiak se alunu sira hatene kona-ba insetu sira
nia karateristika prinsipál, hanesan tuir mai: ain neen,
isin parte tolu, antena rua. Se karik la iha karateristika
sira ne’e entaun la’ós insetu.

Vespa
Dihi Boot
Tamanho/Baboot: 3-5cm

Formiga
Nehek
Tamanho/Baboot: 0.5-1cm

Besouro
Sigu
Tamanho/Baboot: 1-4cm

Mosquito
Susuk
Tamanho/Baboot: 0.5-1cm

Borboleta
Borboleta/babebar
Tamanho/Baboot: 3-6cm

Maria Café
Ular Kadeli
Tamanho/Baboot: 4-8cm

Escorpião
Sakunar
Tamanho/Baboot: 2-5cm

Abelha
Banin
Tamanho/Baboot: 1-1.5cm

Aranha de Costas Vermelhas
Labadain Kotuk Mean
Tamanho/Baboot: 1-3cm

Mosca
Lalar
Tamanho/Baboot: 0.5-1cm

Barata
Barata
Tamanho/Baboot: 3-5cm

Minhoca
Karakól
Tamanho/Baboot: 2-5cm
Gafanhoto
Gafañotu
Tamanho/Baboot: 2-5cm

Centopeia
Sintupe
Tamanho/Baboot: 5-15cm

Libélula
Teki lili/Bee-na’in
Tamanho/Baboot: 3-6cm

Tópico 3 / Tópiku 3: Vertebrados Terrestres de Timor-Leste / Vertebradu Rai-Maran iha Timor-Leste
Resultados de aprendizagem:

Rezultadu aprendizajen:

Depois de observarem o conjunto de ilustrações
nº 3 e discutirem as questões e atividades,
os alunos irão:

Hafoin haree ilustrasaun (flipchart) no hala’o
diskusaun kona-ba pergunta no atividade sira,
alunu sira bele:

• Estar mais conscientes e valorizar os vertebrados
terrestres que existem em Timor-Leste;
• Ser capazes de identificar características simples e
necessidades relativas ao habitat de um determinado
animal;
• Ser capaz de explicar o que significa “espécie
ameaçada de extinção” e como pode ajudar a prevenir a extinção de algumas espécies

• Hanoin no fó folin ba vertebradu rai-maran oioin
ne’ebé moris iha Timor-Leste;
• Identifika karaterístika simples, no rekízitu ábitat sira,
ba animál ne’ebé sira hili;
• Esplika saida mak signifika liafuan ‘ameasadu
estinsaun’ no esplika oinsá ita bele prevene espésie
sira-ne’ebé atu lakon.  

Informação de apoio:
• Os vertebrados são animais que têm uma espinha
dorsal como, por exemplo, os mamíferos, os répteis,
os anfíbios e os peixes. Neste conjunto de ilustrações
estão alguns exemplos de vertebrados terrestres que
existem em Timor-Leste.
• Em Timor-Leste há muitas espécies diferentes de
vertebrados terrestres. Cerca de 127 espécies
conhecidas de mamíferos, 33 espécies de sapos e 99 espécies de répteis. Muitas espécies não foram
ainda descobertas.
• Os sapos são um tipo de anfíbios. Os anfíbios, às
vezes vivem na terra, outras na água. Os sapos vivem em água doce.
• Os animais de Timor-Leste têm uma particularidade
especial, uma vez que há uma combinação única de
espécies que não é possível encontrar em nenhum
outro lugar do mundo.
• Os vertebrados terrestres vivem em diferentes
habitats. Alguns desses habitats incluem árvores,
debaixo de troncos, em campos abertos, em lagos
e rios, em hortas e jardins e, por vezes, nas nossas
casas.
• O Cuscus, o Veado e o Morcego raposa-voadora estão
em vias de extinção. Estas espécies, e algumas outras,
estão em declínio devido ao desaparecimento dos seus habitats e à caça ilegal de animais.
• A desflorestação, o corte de árvores e as queimadas
agrícolas são as principais causas do desaparecimento
de habitats em Timor-Leste. A caça furtiva de animais
é ilegal.
• Os alunos podem ajudar a proteger os animais da
terra plantando árvores e denunciando a caça furtiva,
de qualquer animal, aos anciãos e líderes das aldeias.

Pontos de discussão:
• O que significa dizer que um animal está em vias de extinção? Por que é que alguns animais em Timor-Leste estão em vias de extinção?
• O que é a caça furtiva (ilegal) de animais? A caça
furtiva é um problema na nossa comunidade local? Em caso afirmativo, quais os animais que costumam
ser caçados?
• Como podemos incentivar a nossa comunidade local,
ou outras comunidades, a impedirem a caça furtiva
(ilegal) de animais?

Atividade:

Informasaun ne’ebé fó tulun ba
profesór:

O que precisa: conjunto de ilustrações nº 3,
papel, lápis (de cor, se for possível).

• Vertebradu sira mak animál hirak-ne’ebé iha ruin
kotuk. Balada sira ne’e inklui mamiferu, reptíl,
manduku no ikan sira. Iha ilustrasaun sira ne’e
(flipchart) iha ezemplu kona-ba vertebradu rai-maran
iha Timor-Leste.
• Timor-Leste iha espésie vertebradu rai-maran oin-oin.
Iha espésie mamiferu 127, espésie manduku 33 no
espésie reptíl 99. Espésie foun barak mós sei hetan
nafatin to’o agora.
• Manduku mak tipu anfíbiu ida. Anfíbiu sira dalaruma
moris iha rai no dalaseluk iha bee. Manduku sira moris
iha bee.   
• Animál sira iha Timor-Leste espesiál liu, tanba iha
kakahur úniku ba espésie sira ne’ebé ita labele hetan
iha fatin seluk iha mundu tomak.  
• Vertebradu rai-maran moris-hela iha ábitat sira-ne’ebé
la hanesan. Ábitat balu inklui ai-hun sira, iha ai-hun nia
okos, iha du’ut-laran, iha bee-lihun no mota, iha to’os
no jardín no, dalaruma, iha ita-nia uma laran.
• Meda, Bibi-rusa no Niki tipu boot hasoru ameasa atu
estinsaun (lakon). Balada sira husi espésie hirak-ne’e
mak hamenus bá beibeik tanba lakon sira nia ábitat
no ema ba kasa no na’ok animál sira-ne’e sei mós ba
beibeik.
• Desflorestasaun no agrikultura lere no sunu mak sai
kauza prinsipál atu halakon ábitat sira iha Timor-Leste.
Oho no kasa balada sira ne’e ilegál.
• Alunu sira mós bele ajuda atu proteje animál husi rai-maran bainhira sira kuda ai-hun no bainhira sira  
fó informasaun, ba katuas, no lider komunitáriu sira,
kona-ba kasa ka na’ok ilegal.
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Pergunta sira atu halo diskusaun:
• Saida mak signifika animál ida nebe’e hetan ameasa
estinsaun? Tanba saida mak balada sira balu iha
Timor-Leste hetan tiha ona ameasa estinsaun?
• Saida mak kasa ilegal? Kasa ida ne’e sai ona problema,
iha ita-nia komunidade lokál, ka lae? Se karik sai ona
problema, balada sira ne’ebé mak baibain ema kasa?
• Oinsá mak ita bele ajuda komunidade lokál, ka
komunidade sira seluk, atu hapara kasa ilegál?

Atividade:
Sasan ne’ebé ita presiza: ilustrasaun númeru 3
(flipchart), surat-tahan, lápis (lápis kor di’ak liu).

Com a turma toda, ou em pares, peça aos alunos para
escolherem, no conjunto das ilustrações  um animal que conheçam, ou um que exista na sua região. Peça-lhes para o desenharem num cartaz e colocarem,
nesse mesmo cartaz, algumas informações sobre o
mesmo. Podem incluir alguns factos importantes como:

Ita bele husu ba klase tomak, ka ba par, atu halo
atividade ida ne’e. Ita husu ba alunu sira atu hili balada
ida-ne’ebé sira hatene, iha ilustrasaun númeru 3
(flipchart), ka balada ida-seluk ne’ebé sira bele hetan
iha sira-nia área lokál. Ita husu ba alunu sira atu dezeña
balada ida ne’e iha kartás no atu hakerek informasaun
uitoan kona-ba sira. Alunu sira bele inklui informasaun
importante hanesan tuir mai ne’e:

• Quais são as características do animal? Por exemplo, a cor, a forma como se movimenta.
• Como é o seu habitat?
• O que come?
• Quais os animais que o comem a ele?
• Que ameaças sofre?

• Saida mak karaterístika animál ida ne’e nian? Ezemplu: nia kór, oinsá nia la’o?  
• Nia ábitat ita haree oinsá?
• Saida mak nia han?  
• Balada sira-ne’ebé han animal ida-ne’e naran saida?
• Animál ida-ne’e hetan ameasa husi saida?

Por exemplo: Os Cuscus têm a pele branca e vivem em
árvores, nas florestas. Eles estão ativos à noite e dormem
durante o dia. Comem insetos e frutos da floresta. As principais ameaças à sobrevivência dos Cuscus é a desflorestação e a caça furtiva e ilegal de animais.

Ezemplu: Meda nia fulun mutin no nia moris iha ai-laran,
iha ai-hun. Kalan sira book an no loron sira toba. Sira han
insetu no ai-fuan husi ai-laran. Ameasa sira ne’ebé boot
liu ba Meda mak desflorestasaun no kasa ilegál.  

Litoria infrafrenata
Sapo Lábios-brancos
Manduku Ibun Mutin
Comprimento/Naruk: 12cm

Paradoxurus hermaphroditus
Laco
Busa Fuik/Laku
Comprimento/Naruk: 100cm

Hemidactylus frenatus
Lagartixa
Teki
Comprimento/Naruk: 10-15cm

Extinção /
Ameaçado de
a Estinsaun
Hasoru Ames

Macaca fascicularis
Macaco de cauda comprida
Lekirauk Ikun Naruk
Altura/Aas: 40-60cm

Spilocuscus maculatus
Cuscus (Meda)
Meda
Altura/Aas: 35-65cm

Rattus norvegicus
Ratazana
Laho 	
Comprimento/Naruk: 10-15cm

Chelodina timorensis
Tartaruga Timorense
Lenuk Timor
Comprimento/Naruk:
20-30cm

Python timorensis
Piton-Timorense
Fohorai boot
Comprimento/Naruk: 200cm

Cryptelytrops insularis
Cobra verde
Samodok
Comprimento/Naruk: 100-150cm

Sus scrofa
Javali   
Fahi fuik
Comprimento/Naruk: 120-200cm

Gekko gecko
Lagartixa -Tokay
Toke
Comprimento/Naruk: 30-40cm
Ameaçado de Exti
nção /
Hasoru Amesa Es
tinsaun

Varanus timorensis
Lagarto varano timorense
Lafaek Rai-maran
Comprimento/Naruk: 60-120cm

Rusa timorensis
Veado
Bibi-Rusa
Altura/Aas: 200cm

Ameaçado
de Extinçã
o/
Hasoru Am
esa Estinsa
un

Pteropus vampyrus
Morcego raposa voadora
Niki tipu boot
Envergadura/Liras nia luan: 150cm

Limnonectes timorensis
Sapo Timorense
Manduku Timor

Tópico 4 / Tópiku 4: A vida Marinha de Timor-Leste / Moris Tasi Nian iha Timor-Leste
Resultados de aprendizagem:

Rezultadu aprendizajen:

Depois de observarem o gráfico e discutirem
as questões e atividades, os alunos irão:

Hafoin haree ilustrasaun (flipchart) no hala’o
diskusaun kona-ba pergunta no atividade,
alunu sira bele:

• Estar mais conscientes e valorizar o ambiente marinho e os recifes de coral;
• Ser capazes de explicar algumas das ameaças à
sobrevivência dos ambientes marinhos;
• Ser capazes de explicar ações simples para a proteção dos ambientes marinhos;
• Compreender e construir cadeias alimentares marinhas simples.

Informação de apoio:
• O conjunto de ilustrações nº 4  mostra alguns dos
animais e plantas que podem ser encontrados no
ambiente marinho de Timor-Leste.
• Timor-Leste tem um dos ambientes marinhos mais
especiais do mundo. Os seus ecossistemas de recifes
de coral são particularmente importantes pela
diversidade de corais e, de plantas e de animais.
• Os recifes de coral são ecossistemas que se podem
encontrar em águas tropicais quentes e límpidas, águas pouco profundas onde a luz do sol entra,
para que os corais possam crescer. Além de serem
muito coloridos, eles são também o habitat de muitas
plantas e animais. Neste conjunto de ilustrações são
apresentados dois tipos de coral - o coral-cérebro e o montípora.
• As cadeias alimentares marinhas são diagramas que
nos mostram as relações alimentares entre plantas e animais no mar. Por exemplo:
Plâncton ➜ Coral mole  ➜ Caranguejo ➜ Tartaruga
marinha ➜ Tubarão
Plâncton ➜ Coral duro ➜ Peixe papagaio ➜ Cobra
marinha ➜ Águia marinha
• No caso de uma planta, ou animal, ser removido
da cadeia alimentar, todas as espécies do sistema
são afetadas. Para que uma cadeia alimentar não
seja quebrada, é importante não retirarmos muitos
elementos de uma única espécie.
• É muito importante manter os recifes de coral
saudáveis pois, para além de fornecerem peixes para a alimentação de muitos timorenses, há também
muitos turistas que vêm a Timor-Leste para os ver.

• Algumas atividades humanas estão a afetar a qualidade do ambiente marinho. Algumas delas
incluem a desflorestação (que provoca sedimentação
e poluição),o lixo e a pesca em excesso.
• Os alunos podem ajudar a preservar o meio ambiente
marinho plantando árvores (de forma a reduzir a
sedimentação e a poluição) e não deitando lixo fora.

• Iha ona hanoin kona-ba meiu-ambiente tasi nian no ba ahu-ruin, no hatene fó folin ba sira;
• Esplika ameasa sira ne’ebé iha ba meiu-ambientetasi nian;
• Esplika dalan simples atu proteje meiu-ambiente iha tasi,  
• Komprende no halo korrente simples kona-ba hahán tasi nian.

Pontos de discussão:
• O que é um recife de coral?
• Por que é que os recifes de coral são importantes para Timor-Leste?
• Imagine que é um cientista. O que pode fazer para
ajudar a proteger o ambiente marinho da poluição?

Informasaun atu fó tulun ba profesór
sira:

Atividade:
O que precisa: linha/linha de pesca, tesouras,
lápis (de cor, se for possível), manual de
Estudo do Meio (Unidade 4).

• Ilustrasaun númeru 4 (flipchart) hatudu balada no ai-horis balu, ne’ebé ita bele hetan iha meiu-ambiente
tasi nian, iha Timor-Leste.
• Timor-Leste iha meiu-ambiente espesiál liu iha mundu
tomak. Timor Leste nia ekosistema ahu-ruin importante
tebes, tanba iha ahu-ruin, ai-horis no balada sira oin-oin.
• Ahu-ruin sira mak ekosistema ne’ebé ita bele hetan
iha be’e moos no manas iha tasi tropikál. Be’é sira
ne’e ladún kle’an atu naroman bele tama ba laran
hodi haburas ahu-ruin sira. Ahu-ruin sira ne’e iha kór
oin-oin, no sira mak sai hanesan ábitat (hela fatin) ba
ai-horis no balada sira barak. Iha ilustrasaun sira ne’e
(flipchart) ita bele haree ahu-ruin tipu rua - ahu-ruin
kakutak no ahu-ruin fatuk.
• Korrente hahán tasi nian mak diagrama ne’ebé hatudu
relasaun sira ne’ebé iha kona-ba hahán ai-horis
no balada sira nian iha tasi laran. Ezemplu ida mak
hanesan tuir mai:

Peça aos alunos para, individualmente, ou em pequenos
grupos, fazerem a estrutura de uma cadeia alimentar
marinha. Usando os animais que fazem parte deste
conjunto de ilustrações, e os que se encontram no livro
de Estudo do Meio, os alunos:
1. Selecionam, no mínimo, quatro animais, para incluir e pendurar na estrutura da cadeia alimentar (incentivar os alunos a colocar as pessoas como
elementos da cadeia alimentar);
2. Desenhar cada animal e cortá-lo (usar lápis e tesoura);
3. Prender os animais com uma corda. Lembre-se de
colocar o predador no topo, i.e., o homem, o tubarão,
a águia marinha;
4. Pendurar as estruturas da cadeia alimentar na sala (no teto, ou no peitoril da janela).

Plankton ➜ Ahu-ruin mamar ➜ Kadiuk ➜ Lenuk Ulun
Belar ➜ Tubaraun
Plankton ➜ Ahu-ruin toos ➜ Ikan Kakatua ki’ik ➜
Samea Tasi ➜ Makikit Tasi

Se estiver a ensinar numa escola que fica perto do mar,
esta atividade pode ser realizada como parte de uma
saída escolar a uma praia, ou a uma piscina natural.
(Nota: Se não tiverem tesoura, os alunos podem fazer um cartaz de uma cadeia alimentar marinha, em vez de uma estrutura para pendurar).

• Se karik ai-horis ka animál ida halakon tiha iha korrente
hahán nian, situasaun ida ne’e bele kona mós espésie
sira seluk iha sistema. Atu la hakotu korrente ida hahán
nian, ita labele foti elementu barak husi espésie ida
deit.
• Ita tenki hatene katak importante tebes atu mantein
ahu-ruin di’ak no saudavel tanba sira mak fó ikan, atu
Timor-oan barak bele han, no atu turista sira, ne’ebé
mai iha Timor-leste, bele haree.
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• Ema nia atividade balu estraga kualidade meiuambiente iha tasi. Atividade balu sira ne’e mak
desflorestasaun (ne’ebé mós hamosu sedimentasaun
no poluisaun), soe fo’er arbiru no peska barak liu.
• Alunu sira mós bele ajuda atu prezerva meiu-ambiente
tasi liuhusi kuda ai-hun (hodi hamenus sedimentasaun
no poluisaun) nomós la soe fo’er arbiru.  

Pergunta sira atu halo diskusaun:
• Saida mak ahu-ruin?
• Ahu-ruin importante ba Timor-Leste tanba saida?
• Imajina katak Ita mak sientista. Saida mak ita bele halo
hodi proteje meiu-ambiente tasi nian husi poluisaun?

Atividade:
Sasan ne’ebé ita presiza: tali/tali kail-ikan,
kateri, lapis (se karik iha lápis koloridu di’ak liu),
manuál Estudo do Meio (unidade 4).
Ita husu atu alunu sira halo buat ida atu tara, hodi hatudu
korrente ai-han iha tasi. Alunu ida-idak bele halo atividade
ida ne’e mesak ka iha grupu ki’ik. Atu hala’o atividade
alunu sira uza ilustrasaun sira ne’e (flipchart) no sira seluk ne’ebé ita bele hetan iha manuál Estudo do Meio.
Alunu sira:
1. Hili, pelumenus, animál haat atu inklui iha korrente
hahán nian (haruka alunu sira mós hatama ema,
nu’udar parte ida iha korrente ida ne’e);
2. Dezeña no tesi animál ida-idak (uza lapis no kateri);
3. Kesi animál sira hamutuk ho tali. Hanoin katak tenke
tau predadór, hanesan mane, tubaraun, makikit tasi,
iha leten;
4. Tara korrente hahán sira ne’e iha klase nia laran (iha kakuluk ka iha janela).
Se karik ita hanorin iha eskola idane’ebé besik meiu-ambiente tasi, atividade ida-ne’e bele hala’o hela
nu’udar parte ida hodi lori alunu sira sai husi eskola ba
tasi-ibun ka ba ahu-ruin nia fatin.
(Nota: se karik ita laiha kateri, alunu sira bele halo kartás
ida hodi hatudu korrente hahán tasi).

Pagurus spp.
Caranguejo Eremita
Kadiuk
Comprimento/Naruk: 4-10cm

Diploria spp.
Coral-Cérebro
Ahu-ruin Kakutak
Diâmetro/Diámetru: 30-100cm

Thunnus spp.
Atum
Ikan Tuna
Comprimento/Naruk: 40-200cm

Ameaçado de
Extinção /
Hasoru Ames
a Estinsaun

Extinção /
Ameaçado de
a Estinsaun
Hasoru Ames

Cetoscarus bicolor
Peixe Papagaio
Nim Kakatua
Comprimento/Naruk: 30-60cm
Tursiops truncatus
Golfinho Nariz-de-Garrafa
Toniñu
Comprimento/Naruk: 2-4m

Dugong dugon
Dugongo
Dujon
Comprimento/Naruk: 2.5-3m

Tridacna gigas
Ostra Gigante
Sipu Tasi
Comprimento/Naruk: 10-120cm

Crocodylus porosus
Crocodilo
Lafaek
Comprimento /Naruk: 4-6m

ão /

Extinç
Ameaçado de
Caretta caretta
Estinsaun
a
Hasoru Ames
Tartaruga do Mar
Lenuk Ulun Belar
Comprimento/Naruk: 1.1.5m
Extinção /
Ameaçado de
a Estinsaun
Hasoru Ames

Extinção /
Ameaçado de
a Estinsaun
Hasoru Ames

Manta birostris
Manta
Ikan Fari
Largura /Luan: 4-6m

Triaenodon obesus
Tubarão
Tubaraun
Comprimento/Naruk: 1.5-2m

Echinus spp.
Ouriço-do-mar
Fahi fulun tasi
Diâmetro/Diámetru: 10-15cm

Cheilinus undulatus
nção /
Ameaçado de Exti
Peixe-Napoleão
nsaun
ti
Es
a
Hasoru Ames
Niru Balium
Comprimento/Naruk: 1-2m

Montipora spp.
Montípora
Ahu-ruin Fatuk
Diâmetro /Diámetru: 30-100cm

Aipysurus laevis
Cobra Marinha
Tuna Tasi
Comprimento/Naruk: 1-1.5m
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Como usar os diferentes
Conjuntos de Ilustrações
(flipchart)

Oinsá mak ita bele uza
ilustrasaun kona-ba Ekolojia
(flipchart)

“A vida selvagem em Timor-Leste”, inclui quatro conjuntos de
ilustrações que mostram os diferentes tipos de vida selvagem em Timor Leste e nos dão informação sobre cada um deles. Os quatro temas destes conjuntos de ilustrações são:                           

Ilustrasaun kona-ba Ekolojia (flipchart), ho Naran “Timor Leste nia
moris-fuik ”inklui grupu haat, ne’ebé hatudu no fó informasaun
kona-ba balada sira ne’ebé moris fuik, iha Timor Leste. Grupu ne’e sira nia tema mak:           

•
•
•
•

•
•
•
•

Aves;
Invertebrados;                   
Vertebrados terrestres;
Vida marinha.                        

Manu fuik;                         
Invertebradu;                   
Invertebradu terrestre (rai maran);
Moris iha tasi laran.             

Na parte da frente destes conjuntos de ilustrações estão imagens
de alguns dos diferentes tipos de vida selvagem que existem
em Timor Leste. Na parte de trás, há informações sobre a vida
selvagem, questões para serem discutidas na sala e atividades que
podem ser realizadas. Use estes conjuntos de ilustrações para os
alunos verem as imagens, enquanto lê a informação no verso.

Iha ilustrasaun sira ne’e (flipchart), iha pájina oin, ita bele hetan
dezeñu husi moris fuik oin-oin, husi Timor Leste. Iha kotuk, ita bele
hetan informasaun kona-ba moris fuik, pergunta sira ne’ebé ita
bele diskute iha sala laran no atividade sira ne’ebé ita bele hala’o.
Enkuantu alunu sira haree Ilustrasaun (flipchart) sira-ne’e nia oin, ita bele haree informasaun iha kotuk.

Quando mostra a tabela aos alunos tente mantê-la parada e ande
à volta da sala, para que todos os alunos tenham  oportunidade de
ver os desenhos. Isto é particularmente importante se tiver uma
turma grande.

Bainhira ita hatudu ilustrasaun ba alunu sira, ita kaer dezenu no
la’o haleu sala, hodi alunu sira bele hetan oportunidade hodi haree
dezeñu. Ida ne’e importante, liu-liu bainhira ita iha turma boot ida.

Os termos técnicos, usados nestes conjuntos de ilustrações,
aparecem a negrito e as definições correspondentes estão no final
do manual do professor “Educação Ambiental em Timor Leste”.
Estes conjuntos de ilustrações também podem ser usados para
ensinar algumas atividades incluídas no manual do professor.

Ita bele hetan signifikadu husi liafuan tékniku, nebe’é hakerek ho
kór metan liu, iha Manual ba Profesór Sira “Edukasaun Ambientál
iha Timor Leste” nia kotuk. Ilustrasaun sira ne’e mós bele uza hodi
hanorin atividade balu husi manuál ba profesór sira.
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Nome Cientifico / Naran Sientifiku
Nome Português / Naran Portugés
Nome Tetum / Naran Tetum
Tamanho / Boot

Aipysurus laevis
Cobra Marinha
Tuna Tasi
Comprimento/Naruk: 1-1.5m

