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Bem-vindo à casa do Leo!
Oi, eu sou o
Leo! Seja bem-vindo
à minha casa. Tudo
pode acontecer por
aqui. E geralmente
acontece de tudo!

Eu e o Naftalina,
meu cachorro,
gostamos de
descobrir coisas...
Gosto de
COMIDA
também!

CROQUETE

Você nunca sabe o que
vai encontrar ao abrir
uma porta ou fazer uma
curva, mas o Jarbas,
nosso zelador, sempre
está de olho em tudo.

É verdade!
Estou
mesmo.

E há os convidados...
que nem sempre
são humanos.

Não é
à toa que
todo dia vira
uma grande
aventura!
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Caça ao besouro
É claro. Você só
precisa de um copo
para pôr em cima e...

Jarbas, me ajuda a tirar
um bicho arrepiante do
meu guarda-roupa?

Há vários tipos de bichos arrepiantes.
A maioria faz parte de três grupos
principais: insetos, aracnídeos
e miriápodes. Há várias espécies
desses animais em cada grupo.

Este é um besouro.
Besouros são insetos.
Todo inseto tem seis
pernas e o corpo dividido
em três partes principais.

1. ABDOME

IAU!
QUE BESOURO
GIGANTE!!!

Eu bem
que tentei
avisar...

3. CABEÇA

2. TÓRAX

AR R O

TO!

ANTENAS

Insetos usam
as antenas para
cheirar, tocar e
sentir gosto.

Ele deve ter bebido a poção
Cresce-rápido que eu tenho
testado nas plantas para um
trabalho do colégio...

Magnus Sabidus
fez para mim!

Centopeias são miriápodes.
Todo miriápode tem mais
de quinze pares de pernas.

Ainda bem
que não preciso
comprar meias...

ESCE-RÁPIDO
CR
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Vamos
deixar este
inseto aqui.

Só estaremos
seguros se ele
continuar a
comer folhas...

Agora que sou um
SUPERinseto, vou me
vingar das aranhas que
comeram meus primos!

Acho que
ele gostou
de mim.

Qual é a diferença
entre insetos
e aranhas?

1. CEFALOTórax

Aranhas são
aracnídeos.
Seu corpo é dividido
em duas partes,
e elas têm
oito pernas
(insetos têm
apenas seis).

Aranhas
não exergam
melhor que os seres
humanos, mesmo
que a maioria delas
tenha oito olhos.

2. abdome

Tatuzinhos fazem parte
de outro grupo de bichos
arrepiantes chamados
crustáceos.

E eu sou
míope...

Siris e lagostas
também são
crustáceos.
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detalhe de
um olho de besouro

Vista de inseto
Fiz um amigo,
então vou ficar com
ele por mais tempo!

Vou chamá-lo
de Besourão!
Que
criativo...

Minhas
longas antenas
são maiores
que as suas!

Acho que ele está
se acostumando
com o ambiente.

A maioria dos besouros tem olhos
grandes constituídos de várias
lentes pequenas. Isso os torna
bons em avistar tudo que se mexe.
Alguns besouros
têm dois ou três
olhos (em forma
de conta) a mais
no topo da cabeça.
Eles ajudam
a distinguir a
luz da escuridão.

Cheiro de
deliciosas
folhas!

Este gafanhoto de
antenas longas ouve
através das pernas!
GAFANHOTO DE
ANTENAS LONGAS

Abelhas e borboletas veem luz
ultravioleta. É um tipo especial de luz que
só conseguimos ver com os fantásticos
binóculos de Magnus Sabidus.

UAU!
O mundo parece
muito diferente!
BESOURO
DE ANTENAS
LONGAS

O gafanhoto de antenas
longas também é conhecido
pelo nome esperança.

Não é
brincadeira!

