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O nascimento das tartarugas marinhas 

 

    Quando chega o momento da reprodução, as tartarugas marinhas fêmeas 
voltam à mesma praia em que nasceram para colocar seus ovos.Com a ajuda 
das nadadeiras, fazer buracos na areia onde vão desovar. 
        Uma fêmea pode colocar cerca de 130 ovos em cada desova e pode 
realizar de 3 a 5 desovas por temporada de reprodução, com intervalos de 
alguns dias entre uma desova e outra. Os ovos, branquinhos e redondos, 
parecidos com uma bolinha de pingue-pongue, são enterrados na areia. 

As novas tartaruguinhas demoram de 45 a 60 dias para nascer. E o 
nascimento é um acontecimento! 
Elas rasgam a casca do ovo e saem dos buracos. Uma ajuda a outra a 
alcançar a superfície da praia! Chegando à superfície, todas correm em direção 
ao mar. 

Muitas morrem pelo caminho. Outras conseguem chegar ao mar, onde 
vão crescer e garantir que a espécie continue. 
  
Texto extraído do Projeto Pitanguá (Ciências 2 – Caderno do explorador). 
 
 
1) Numere os fatos de acordo com a ordem em que ocorrem. 
    Elas fazem buracos. 

    As tartarugas voltam à praia em que nasceram. 

    As tartarugas marinhas colocam os ovos. 

    Uma ajuda a outra a alcançar a superfície da praia. 

    Os filhotes rasgam a casca do ovo e saem dos buracos. 

     Alguns filhotes conseguem chegar ao mar onde vão crescer. 

 
2) Para onde vão as tartarugas marinhas fêmeas para colocar seus ovos? 

Para a praia mais próxima. 

Voltam à mesma praia em que nasceram. 

Para alto mar. 
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3) Descreva como são os ovos da tartaruga marinha. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

4) Quanto tempo demora uma tartaruga para sair do ovo? 

de 30 a 50 dias 

90 dias 

de 45 a 60 dias 

5) O que fazem as tartaruguinhas quando conseguem sair dos ovos? 

Correm em direção ao mar. 

Esperam que os pais voltem para buscá-las. 

Fazem um buraco na areia para se protegerem. 

 


