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Álbum de figurinhas Mamíferos do Rio Grande do Sul. 
 
Justificativa 
Visando divulgar o portal Fauna Digital do Rio Grande do Sul           
(www.ufrgs.br/faunadigitalrs) para a comunidade escolar foi organizado um grupo de          
estudantes de biologia para a criação de um álbum de figurinhas da fauna do RS.               
Vemos através do deslumbre com a ludicidade a oportunidade de docentes           
abordarem temas como diversidade da fauna gaúcha, degradação ambiental,         
valorização regional e conscientização ambiental. Além disso, o álbum de figurinhas           
funciona como uma publicidade do site que já está em operação, onde há muitas              
outras informações e animais, permitindo assim que instigados pela curiosidade os           
estudantes pesquisem ainda mais sobre o assunto. 
 
Objetivos 
O Projeto Fauna Digital do Rio Grande do Sul tem como objetivo divulgar e enaltecer               
a fauna nativa do Estado. O material foi pensado como um álbum de figurinhas para               
trazer uma dimensão lúdica e uma relação ativa do público infanto-juvenil com o             
material didático, possibilitando dinâmicas de coleção e troca de figurinhas em sala            
de aula, além de pintura de versões em preto e branco dos perfis de vegetação. 
 
Metodologia 
O álbum contemplará o grupo dos mamíferos, por ser um grupo já concluído no site               
e contará com 42 ilustrações de animais agrupados em 7 ambientes diferentes.            
Cada ambiente será representado em uma sessão contendo uma ilustração do perfil            
da paisagem e 6 outras ilustrações de mamíferos relacionados àquele ambiente. As            
informações sobre os mamíferos ilustrados estão presentes no site Fauna Digital do            
RS e serão direcionadas via links que acompanham cada animal.  
 
Resultados 
O projeto está na fase final de execução, aproximadamente 95% das ilustrações já             
foram concluídas, assim como os respectivos textos. Um modelo de layout foi            
proposto com os resultados parciais do projeto. Após a finalização serão realizadas            
a diagramação e solicitação de impressão via edital para a Gráfica da UFRGS. 
 
 
 
 
 
 
 


