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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo a produção de um manual de aulas práticas 
alternativo para os professores de Biologia e Ciências da Educação Básica, focando 
a área de zoologia. O estudo foi realizado com sete professores das disciplinas de 
Ciências e Biologia, que lecionam no sétimo ano do Ensino Fundamental e na 
segunda série do Ensino Médio de escolas da rede pública e privada do município de 
Caçador e Rio das Antas. Para a coleta das informações referentes a utilização de 
aulas práticas, esses docentes responderam um questionário composto de dezesseis 
questões, com o objetivo de mapear os dados referentes ao tema central, tais como: 
se os professores fazem uso de aulas experimentais; a frequência com que essas 
ocorrem; se é possível os professores notarem através desta prática se há um 
aumento no entendimento dos estudantes quanto aos conteúdos de Biologia/Ciências; 
se os mesmos percebem que o interesse pela disciplina se torna maior com a 
realização destas práticas; verificar a frequência com que as mesmas ocorrem; a 
estrutura oferecida pelas escolas para a efetivação de aulas práticas; as dificuldades 
enfrentadas pelos profissionais que adotam esta forma de ensino; a importância da 
disponibilização de um manual de aulas práticas. Os resultados revelam, segundo a 
percepção dos professores entrevistados: que as aulas práticas tem grande 
importância no processo de ensino-aprendizagem; que os alunos, além de cobrarem 
esse tipo aula, assimilam melhor o conteúdo e demonstram mais interesse no assunto; 
a carência de laboratórios e recursos para a realização de aulas práticas nas escolas; 
que a área da zoologia é uma das mais difíceis para a realização de uma aula prática; 
que os professores carecem de roteiros ou manuais de aulas práticas para a aplicação 
das mesmas, tendo que buscá-los por meio de outras fontes. Os resultados 
evidenciam os benefícios que o manual produzido traz, pois além de conter aulas 
práticas que abrange todos os filos de animais trabalhados na educação básica, 
apresenta alternativas que permitem a realização de aulas diferenciadas em qualquer 
escola, com ou sem recursos. Ao analisar os objetivos alcançados, espera-se que o 
manual de aulas práticas produzido auxilie e motive os professores de Ciências e 
Biologia da Educação Básica, a realizarem com mais frequência atividades 
diferenciadas no ensino de Zoologia, seja com práticas ou com jogos didáticos, 
buscando um objetivo principal, que é a efetivação de um aprendizado integral pelo 
aluno. 
 
Palavras-chave: Aulas práticas. Zoologia. Jogos didáticos. Educação Básica. Ensino 
de Biologia e Ciências. 



 

 

 

ABSTRACT 

This research had the objective of producing an alternative practical manual for 
teachers of Biology and Basic Education Sciences, focusing on zoology. For this, it 
was necessary to review the literature on the importance of practical classes in zoology 
teaching; the evaluation of the importance given to the practical classes by the 
teachers and students of the public and private network of the municipality of Caçador, 
Santa Catarina, through a questionnaire answered by the teachers; and, through the 
same questionnaire, an analysis of the structure of the schools and the materials 
available for teachers to work practical lessons in zoology teaching. The research was 
carried out with seven professors from the Sciences and Biology disciplines, who teach 
in the seventh year of primary education and in the second series of high schools of 
the public and private schools of the municipality of Caçador and Rio das Antas. In 
order to gather information about the use of practical classes, these teachers answered 
a questionnaire composed of sixteen questions, with the objective of collecting data 
and trying to solve some questions related to the central theme, such as: if teachers 
make use of experimental classes; the frequency with which they occur; if it is possible 
for teachers to note through this practice whether there is an increase in students' 
understanding of Biology / Science content; if they perceive that the interest for the 
discipline becomes greater with the accomplishment of these practices; verify the 
frequency with which they occur; the structure offered by the schools for the 
accomplishment of practical classes; the difficulties faced by professionals who adopt 
this form of teaching; the importance of making a practical lesson manual available. 
The results reveal, according to the interviewed teachers' perception: that practical 
classes have great importance in the teaching-learning process; that students, in 
addition to receiving this type of class, assimilate the content better and show more 
interest in the subject; the lack of laboratories and resources for practical classes in 
schools; that the area of zoology is one of the most difficult to perform a practical 
lesson; that the teachers lack scripts or manuals of practical classes for the application 
of the same ones, having to look for them through other sources. The results show the 
benefits that the manual produced brings, besides containing practical classes that 
cover all the phyla of animals worked in basic education, presents alternatives that 
allow the realization of differentiated classes in any school, be it with resources or 
without. In analyzing the objectives achieved, it is expected that the practical lessons 
manual produced will help and motivate teachers of Science and Biology of Basic 
Education, to carry out more frequently different activities in the teaching of Zoology, 
either with practices or with didactic games, seeking a main objective, which is the 
realization of an integral learning by the student. 
 
Keywords: Practical classes. Zoology. Educational games. Basic education. Teaching 
of Biology and Sciences. 
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INTRODUÇÃO  

  

O ensino de ciências naturais no Brasil está entre os mais precários do mundo. 

Segundo dados do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), o 

desempenho do estudante brasileiro na disciplina está entre os piores dos 70 países 

avaliados, com nota média de 401, ficando à frente apenas da República Dominicana, 

Argélia, Kosovo, República da Macedônia, Tunísia, Líbano e Peru. O resultado dos 

alunos brasileiros está bem abaixo da média de 493 pontos das 70 economias 

avaliadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) (OLIVEIRA; PISA, 2015).    

Apesar das dificuldades encontradas no Brasil em relação à estrutura escolar, 

material didático e dificuldade de aprendizagem dos alunos, é papel do professor, 

independentemente da disciplina, buscar formas efetivas de promover o processo de 

ensino aprendizagem. De acordo com Pellegrini (2000), a aprendizagem é uma 

mudança na capacidade do indivíduo de executar uma tarefa, que pode surgir e 

melhorar com a prática, ao invés da teoria, apenas.    

Para que este processo ocorra de maneira satisfatória, há unanimidade entre 

professores e pesquisadores acerca da importância da realização de atividades 

diferenciadas, como aulas práticas no processo de ensino-aprendizagem, 

especialmente nas disciplinas da área de ciências. A atividade prática (aulas práticas) 

é a interação entre o aluno e materiais concretos, sejam objetos, instrumentos, 

microscópios, dentre outros (BARTZIK; ZANDER, 2016). Entretanto, há, na 

metodologia de ensino, um abismo entre a importância atribuída às atividades práticas 

e a sua execução, o que tem sido relatado por diversos trabalhos (ANDRADE; 

MASSABNI, 2011; COQUIDÉ, 2008; MUNFORD e LIMA, 2007).   

As disciplinas de Biologia e Ciências possuem um conteúdo rico e variado, que 

deve ser acompanhado de várias técnicas de ensino, incluindo aulas teóricas, testes, 

atividades, jogos didáticos, aulas práticas e atividades de campo. O ensino de 

Ciências oferece muitas oportunidades para que os alunos se envolvam em atividades 

práticas ou experimentos. As aulas dinâmicas e em outros ambientes, que não a sala 

de aula, pode promover a curiosidade do aluno e desenvolver a capacidade de 

interpretação e armazenamento do conteúdo (MORAES e ANDRADE, 2010).   
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As aulas práticas são atividades que permitem que os estudantes tenham um 

contato com fenômenos abordados no ensino de Ciências, seja pela manipulação de 

materiais e equipamentos, ou pela observação de organismos. Essa modalidade 

didática, quando utilizada de forma adequada, permite despertar e manter a atenção 

dos alunos, envolver os estudantes em investigações científicas, garantir a 

compreensão de conceitos básicos, oportunizar aos alunos resoluções de problemas 

e desenvolver habilidades (KRASILCHIK, 2012).   

Essas atividades também podem auxiliar no processo de ensino aprendizagem, 

pois, muitas vezes, é possível verificar uma desmotivação por parte dos alunos em 

relação ao ensino de Ciências desenvolvido nas escolas. Os motivos que contribuem 

para essa desmotivação são vários, porém um dos principais pode estar no fato de 

alguns professores primarem por aulas tradicionais, baseadas na instrução 

programada, onde todos os alunos são "treinados" a pensar da mesma forma, ou seja, 

uma educação behaviorista (MOREIRA, 2009).   

As aulas práticas demonstram aos alunos o quanto as disciplinas de Biologia 

e/ou Ciências estão presentes em seu cotidiano. Desenvolve o interesse, instigando 

a busca do aprendizado e a compreensão do conteúdo. Estas atividades fazem com 

que o aluno desenvolva uma série de outras habilidades ligadas à reflexão-ação e, 

quando bem concebidas, elas podem preparar o aluno para a vida social, de forma 

crítica e responsável (MORAES e ANDRADE, 2010).   

A aula prática deve facilitar a compreensão do conteúdo, atrair o aluno e fazer 

com que ele se interesse mais pela aula, se desenvolvendo o aprendizado. As práticas 

não devem ser utilizadas como único instrumento didático, mas em sintonia com as 

demais estratégias de ensino (CAMPOS e NIGRO, 2009). Os diferentes métodos de 

ensino devem ser aplicados sem atrasar o cronograma do conteúdo anual e sem privar 

o aluno de expandir seus horizontes. Para tal, são utilizados recursos táteis, visuais, 

sonoros, considerados estímulos que atingem cada aluno de forma diferente. Ao 

educador, convém, que a cada estímulo, ou conjunto de estímulos, faça com que o 

aluno responda de alguma forma, seja falando, escrevendo, elaborando ou indicando 

alguma coisa. É necessário que os alunos se exercitem no sentido de reagir ao que é 

apresentado (BRAZ, 2009).   

O ensino com o uso de aulas práticas potencializa o ensino-aprendizagem, 

facilitando a compreensão pelos alunos, tornando as aulas mais dinâmicas, e 
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mudando a visão que os alunos têm da sala de aula. Existem vários objetivos 

atribuídos ao ensino experimental, como aprender a respeito da natureza, da ciência 

e da tecnologia, assim como sobre os principais conceitos e princípios científicos, 

adquirir habilidades manipulativas e cognitivas, podendo desenvolver interesses, 

atitudes e valores (CAMPOS e NIGRO, 2009; MORAES e ANDRADE, 2010).   

Nas disciplinas de Ciências e Biologia da Educação Básica é possível 

desenvolver aulas práticas como uma metodologia que auxilie na aprendizagem do 

conhecimento científico, como fruto de raciocínio lógico e também valores 

construídos. Quando o aluno faz uma pesquisa, aprende a formular hipóteses, a 

experimentar, a observar, a trabalhar em grupo e a tirar conclusões; 

consequentemente, ele começa a aprender conceitos científicos, relações entre o 

meio e o ser vivo, a ser mais paciente, responsável e tolerante, denotando assim maior 

aptidão para o aprendizado (PILETTI, 1988 apud BARTZIK; ZANDER, 2016). Em 

alguns países, como Portugal, é estabelecida uma porcentagem de práticas que 

devem estar presentes no currículo de ciências e biologia (MORAES; ANDRADE, 

2010). Entretanto, não há de fato uma aplicação dessas práticas. Não bastam 

condições ideais, é necessário que haja mudança nas ações dos educadores para 

adotarem novas formas de transmitir e adquirir os conhecimentos.   

É essencial que a escola tenha um laboratório bem equipado para a realização 

das atividades práticas, porém, sua ausência (ou ausência de materiais) não deve ser 

um obstáculo para a aplicação das mesmas. Segundo o Censo Escolar INEP/2017, 

apenas 12% das escolas de ensino fundamental dispõem de laboratório de ciências e 

no ensino médio está presente em 45% das escolas. Esses dados mostram que um 

dos motivos da não aplicação de aulas práticas pelos docentes é a falta de 

laboratórios. Porém, isso não deve ser um empecilho para essas práticas, devem-se 

buscar alternativas para a realização das mesmas, tendo em vista a sua extrema 

importância das mesmas para a construção do conhecimento.   

É um equívoco confundir aulas práticas com a necessidade de um laboratório 

para realizar experimentos, uma vez que podem ser desenvolvidas em outros 

espaços, como nas próprias salas de aula e pátios, sem a necessidade de 

instrumentos ou aparelhos sofisticados, desde que os alunos possam se organizar em 

grupos, com conforto e segurança, e dispor de mesas ou outros suportes para os 

materiais (BORGES, 2002; MORAES e ANDRADE, 2010).   
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Contudo, dependendo do assunto a ser trabalhado, nem sempre é possível 

realizar uma aula prática, mesmo dispondo de recursos ou alternativas para os 

mesmos. Como alternativa, a utilização de jogos didáticos pode ser considerada uma 

importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, pois, como um 

instrumento de ensino, estimula o aluno e desperta sua curiosidade, colaborando para 

a interação com os colegas e uma maior participação em sala de aula (SANTOS, 

2010).  

Conforme as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), 

os jogos estimulam o desenvolvimento de habilidades nos alunos, além de permitir 

que o professor amplie suas técnicas de ensino, mostrando uma nova maneira 

divertida de se relacionar com o conteúdo escolar.   

A Biologia é um componente curricular que engloba todo o conhecimento 

concernente aos seres vivos, procurando compreender e valorizar tanto os 

mecanismos que regulam as atividades vitais que neles ocorrem como mecanismos 

evolutivos das espécies e as relações que elas estabelecem entre si e com o ambiente 

em que vivem (BRASIL, 2006).  

Um dos temas dentro do ensino de Ciências e Biologia bastante relevante é a 

Zoologia que, de acordo com Hickman (2018) Zoologia (grego zoon, animal + logos, 

estudo) é a parte da biologia que estuda os animais vertebrados e invertebrados e 

busca responder as mais variadas questões formuladas pelo homem acerca de sua 

origem, e relações estabelecidas entre sua espécie e outras espécies do reino animal.  

A Zoologia é o ramo da Biologia que estuda os animais, o que desperta o 

interesse dos alunos por se tratar de um grupo relacionado ao seu cotidiano (ALVES 

et al., 2006). Apesar disso, em vários momentos o ensino de Zoologia apresenta um 

caráter entediante e desestimulante (AMORIM et al., 2002). Tal condição reflete a 

forma como geralmente esse conteúdo é abordado: centrado na transmissão de 

informações, tendo como principal estratégia o uso do livro didático e sua transcrição 

no quadro (BRASIL, 1998). Santos e Terán (2009) apontam, ainda, o tempo reduzido 

para planejamento e execução de atividades em sala de aula, a formação deficiente 

do professor e a falta de recursos didáticos alternativos como os principais problemas 

do ensino de Zoologia.   

A superação dessa situação se caracteriza como um desafio a ser enfrentado 

pelos professores de Ciências e Biologia. Para tanto, é importante que o docente 



17 

 

 

procure diversificar as modalidades didáticas utilizadas em sala de aula, por meio de 

alternativas que torne o aluno ativo no processo ensino-aprendizagem, para que 

assim se sinta motivado a aprender. Isso pode ocorrer por meio de atividades 

diferenciadas como as aulas práticas (LIMA et al., 2013).   

O presente trabalho busca o uso adequado e organizado dos laboratórios nas 

escolas através de um bom planejamento com aulas práticas, criativas e de qualidade 

para que os alunos tenham mais interesse em ampliar seus conhecimentos e obter 

uma aprendizagem significativa nas aulas de Biologia e Ciências. Da mesma forma, 

se baseia na possibilidade da elaboração de atividades práticas mesmo quando as 

condições físicas das escolas não são adequadas, apresentando alternativas para o 

ensino de Zoologia e efetividade do processo de ensino aprendizagem nesta área do 

conhecimento.   

 O objetivo do trabalho foi produzir um manual alternativo de aulas práticas de 

zoologia para os professores de Biologia e Ciências da Educação Básica. Para 

alcança-lo fez-se necessário um levantamento bibliográfico sobre a importância das 

aulas práticas no ensino de zoologia; avaliação da importância das aulas práticas de 

zoologia na perspectiva dos professores da rede pública e privada dos municípios de 

Caçador e Rio das Antas, Santa Catarina e analisar a estrutura das escolas e dos 

materiais disponíveis para os professores trabalharem aulas práticas no ensino de 

zoologia.  

A presente dissertação está estruturada em três momentos principais. O 

primeiro trata de uma pesquisa em torno da relevância das aulas práticas para o 

aprendizado de Ciências Naturais na Educação Básica e as limitações dos docentes 

para a realização das mesmas, bem como, o uso do jogo didático como uma 

ferramenta alternativa de eficácia semelhante.   

O segundo enfatiza os obstáculos enfrentados pelos professores de Ciências e 

Biologia ao utilizarem as aulas práticas como estratégia de ensino. Nesse momento é 

discutido as dificuldades enfrentadas pelos docentes no processo de ensino-

aprendizagem de Zoologia, apontando o uso das aulas práticas como uma ferramenta 

indispensável para a melhoria do aprendizado; ainda é destacado e descrito os grupos 

de animais estudados na Educação Básica, segundo a Base Nacional Comum 

Curricular (2017). Além disso, também é analisado a estrutura física das escolas 
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brasileiras para a realização de aulas práticas, baseado em dados fornecidos pelo 

PISA (2006) e pelo Censo Escolar/INEP 2017.  

O terceiro momento, traz a metodologia e os resultados da pesquisa. Na 

metodologia está descrita a forma, o local e os participantes da pesquisa. Os 

resultados obtidos levaram à criação do produto educacional, que é um manual de 

aulas práticas com alternativas para os professores de Biologia e Ciências da 

Educação Básica, focando a área de zoologia. Trata-se de um manual de 

procedimentos que visa, além de proporcionar a integração entre as aulas teóricas e 

práticas de Zoologia, oferecer ao docente alternativas que possam substituir 

eventualmente as aulas práticas, principalmente quando não há recursos necessários 

para a realização das mesmas. Os roteiros de aulas práticas presentes no manual 

procuram abordar os grupos de animais estudados na Educação Básica, tentando 

relacioná-los ao conhecimento prévio dos alunos, pois estes são de suma importância 

na incorporação de novos conhecimentos.   
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1 A IMPORTÂNCIA DAS AULAS PRÁTICAS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA E 

CIÊNCIAS 

Existe um consenso na literatura acerca da necessidade de melhorias nas 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores no sentido de estimular o 

interesse discente e possibilitar um incremento na qualidade do processo de ensino-

aprendizagem, percebendo-se no contexto sociocultural contemporâneo a 

importância do domínio de conhecimentos técnico-científicos, para se posicionar mais 

criticamente perante a sociedade e participar mais ativamente nas tomadas de 

decisões que interferem no cotidiano (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2002; SANTOS, 2010).  

A escola, uma das principais instituições transmissora e produtora de 

conhecimentos, assume papel de destaque, pois os contatos iniciais com questões 

científicas geralmente acontecem nesse ambiente, mais especificamente em aulas de 

Ciências e Biologia (SANTOS, 2010).  

Portanto, tornam-se relevantes discussões e reflexões sobre as práticas 

docentes exercidas em sala de aula (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2002). Desse modo, algumas áreas das Ciências Biológicas que compõem a Biologia 

Escolar, entendida como a disciplina componente curricular da educação básica, 

merecem maiores reflexões quanto às suas perspectivas de ensino-aprendizagem, 

devido a algumas questões específicas que dificultam sua abordagem no processo de 

educação científica, consequentemente, causando dúvidas e desinteresse. Destaca-

se dentre essas, a Zoologia, área que necessita de discussões mais efetivas com 

relação às práticas exercidas pelo professor em sala de aula, sendo o estudo dessa 

temática importante para compreender as intervenções do homem na biodiversidade 

(SANTOS, 2010).   

Desde 1930, quando o ensino científico foi incorporado ao currículo escolar 

brasileiro, até os dias de hoje, os conceitos e modelos desse tipo de aula sofreram 

inúmeras modificações (KRASILCHIK, 2000). Esse processo de inovação teve início 

com um processo de atualização curricular, depois continuou com a produção de kits 

de experimentos na década de 1950, com a tradução de projetos americanos e a 

criação de centros de ensino de ciências na década de 60 (SANTOS, 2007).   
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Há tempos, vem se debatendo a importância das aulas práticas laboratoriais 

para o ensino de ciências naturais, tanto no meio acadêmico quanto entre os docentes 

responsáveis pelo ensino das disciplinas relacionadas a essa área. Mesmo havendo 

um consenso entre esses atores educacionais, na prática, é evidenciada uma carência 

desse tipo de aula, principalmente nas escolas públicas (ANDRADE; COSTA, 2016).  

O ensino experimental nas escolas teve como origem o trabalho experimental 

que era desenvolvido nas universidades e teve como objetivo o estímulo à formação 

de novos cientistas (GALIAZZI et al., 2001). Atualmente, as aulas práticas de 

laboratório vêm sendo utilizadas (ainda que de forma tímida) como complemento para 

ajudar na compreensão das aulas teóricas e para gerar nos alunos um entendimento 

mais abrangente dos conteúdos. As atividades práticas que não se limitam a ter um 

formato roteiro de instruções, com o qual os alunos chegam a uma resposta esperada, 

podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades importantes no processo de 

formação do pensamento científico e auxiliar na fuga do modelo tradicional de ensino, 

em que o aluno é um mero expectador e não participa no processo de construção do 

seu conhecimento (DE LIMA; GARCIA, 2011).   

Hofstein e Lunetta (1982) destacam que as aulas práticas no ensino das 

ciências têm as funções de despertar e manter o interesse dos alunos, envolver os 

estudantes em investigações científicas, desenvolver habilidades e capacidade de 

resolver problemas e compreender conceitos básicos.   

Segundo Andrade e Massabni (2011), essas atividades permitem adquirir 

conhecimentos que apenas a aula teórica não proporcionaria, sendo compromisso do 

professor, juntamente à escola, oferecer essa oportunidade para a formação do aluno.   

As aulas práticas são também uma boa forma de se verificar e auxiliar nesse 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que acompanhar o processo de 

aprendizagem dos alunos, passa pela observação dos progressos e das dificuldades 

da sala de aula. É uma atividade importante que o professor deve fazer, pois os alunos 

muitas vezes têm dificuldade de compreender o porquê dos conteúdos por ele 

estudado em sala de aula (BIZZO, 2000).   

Sabe-se que o modelo tradicional de ensino, onde as ferramentas não são 

utilizadas, é ainda amplamente utilizado por muitos educadores nas nossas escolas 

de Educação Básica.    
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Segundo Carraher (1986), tal modelo de educação trata o conhecimento como 

um conjunto de informações que são simplesmente passadas dos professores para 

os alunos, o que nem sempre resulta em aprendizado efetivo. Os alunos fazem papel 

de ouvintes e, na maioria das vezes, os conhecimentos passados pelos professores 

não são realmente absorvidos por eles, são apenas memorizados por um curto 

período de tempo e, geralmente, esquecidos em poucas semanas ou poucos meses, 

comprovando a não ocorrência de um verdadeiro aprendizado.   

Feitosa de Andrade et al. (2011), relata que no País, as atividades práticas são 

consideradas uma forma de favorecer a consecução dos objetivos propostos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de Ciências. Os PCN de 

Ciências Naturais indicam que são procedimentos fundamentais para o ensino da área 

aqueles que permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias, 

possibilitados pela observação, experimentação, comparação, estabelecimento de 

relações entre fatos ou fenômenos. Do mesmo modo, os PCN valorizam atitudes que, 

na ótica do presente estudo, podem ser trabalhadas nas atividades práticas, como: o 

incentivo à curiosidade, o respeito à diversidade de opiniões, a persistência na busca 

de informações e de provas obtidas por meio de investigação (BRASIL, 2000).   

Mesmo com a premissa de mudança na educação básica, há carência de 

recursos didáticos alternativos que favoreçam o uso de estratégias alternativas nas 

escolas. Relacionar os conteúdos ensinados em sala com o cotidiano dos alunos 

também facilita aprendizagem significativa, pois segundo Ausubel et al. (1980), novos 

conhecimentos são adquiridos a partir de conhecimentos prévios que o aluno já 

possui.   

Nas aulas práticas, os alunos têm a oportunidade de interagir com as 

montagens de instrumentos específicos que normalmente eles não têm quando em 

contato com um ambiente com um caráter mais informal do que o ambiente da sala 

de aula (BORGES, 2002). No entanto, Hodson (1998) afirma que as atividades 

práticas também podem ser feitas através de trabalhos de campo, computadores e 

estudos em museus.   
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2 OBSTÁCULOS PARA O USO DE AULAS PRÁTICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

E BIOLOGIA 

Há muitos professores que não fazem o uso de aulas práticas como estratégias 

de aprendizagem devido à falta de melhores condições da escola. Salas superlotadas, 

falta de preparo, falta de material e desinteresse dos alunos são os problemas mais 

frequentes. Diante dessas dificuldades, compete a ele explorar os recursos didáticos 

disponíveis em sua unidade de ensino, buscar novos recursos didáticos e estratégias 

para tornar suas aulas mais atrativas, prazerosas e desafiadoras, para motivar os 

alunos a participarem e manter a qualidade do ensino.    

A falta de espaços adequados para aulas práticas no ensino de Biologia e 

Ciências é um problema enfrentado por diversas instituições públicas no país, 

levando-se em conta as exigências governamentais por níveis de letramento cada vez 

mais altos, onde se investe bastante em projetos tecnológicos deixando-se de lado as 

ciências naturais, que estão tão presentes no cotidiano dos alunos quanto às 

tecnologias (HAMURA, 2015).   

São problemas que englobam tanto o governo como a instituição, pois para 

Scholze (2004, p.12):   

  

A escola não é a única responsável pelo sucesso ou fracasso do aluno, porém 

cabe a ela otimizar as condições de acesso ao letramento mediante a oferta 

de infraestrutura adequada, aproveitamento do tempo escolar, 

direcionamento dos seus esforços, organizando tanto o currículo como as 

atividades escolares, para auxiliar o aluno a superar as dificuldades através 

do estabelecimento de políticas compensatórias que visem garantir-lhe, 

durante o período que passa na escola, experiências ricas em conteúdo e 

prática. 

 

Mesmo em escolas com atributos suficientes que possibilitam a realização de 

aulas práticas, muitas vezes, dependendo do conteúdo, é necessário recorrer às 

práticas alternativas, como jogos didáticos. Atividades lúdicas, como os jogos 

didáticos, são inerentes ao ser humano (BRANCHER et al., 2006; CUNHA, 2012; 

ANDRADE et al., 2013). São consideradas por alguns autores (e.g. TORRES et al., 

2003; HUIZINGA, 2005) como uma das principais bases da civilização, pois atuam 

como recursos que facilitam a comunicação e as relações interpessoais, bem como o 

processo de ensino-aprendizagem.   
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O lúdico é caracterizado por dois elementos: o prazer e o esforço, além de 

integrar várias dimensões como afetividade, trabalho em grupo e relações com regras 

pré-definidas (CUNHA, 1998). O uso de jogos didáticos como estratégia no processo 

ensino-aprendizagem é preconizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2008), que indicam que:   

  

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de 

apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências 

no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do 

trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação e competição em 

um contexto formativo. O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que 

favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 

professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 

desenvolverem capacidades pessoais e profissionais para estimular nos 

alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova 

maneira, lúdica e prazerosa e participativa, de relacionar-se com o conteúdo 

escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos 

(p.56).  

 

A despeito da grande potencialidade dos jogos didáticos serem utilizados como 

catalisadores da aprendizagem, Kishimoto (2001) observou que este seria um recurso 

pouco comum nas salas de aula a época de sua investigação. Os jogos didáticos mais 

utilizados estariam principalmente relacionados com as disciplinas de Artes e 

Educação Física.   

 Este cenário pode ser o reflexo do preconceito, por parte de alguns 

professores, relacionado a utilização desta estratégia educativa (CHUNG et al., 1996; 

KISHIMOTO, 1996; KISHIMOTO, 2001; CAMPOS et al., 2003). Muitos visualizam os 

jogos somente pelo lado do prazer e do divertimento, características por muito tempo 

consideradas como de pouca importância na formação de jovens (GOMES e 

FRIEDRICH, 2001).   

Parece que não é levado em consideração o grande potencial educativo que 

estes materiais podem apresentar, pois o estudante ao jogar ou brincar faz com que 

o jogo e o objeto de ensino tornem-se uma coisa só (VOLPATO, 2002) potencializando 

o seu interesse pelo aprendizado.   

Desta forma, através deste recurso lúdico, é possível notar que podemos 

aumentar a predisposição do estudante para aprender, o que é um dos pré-requisitos 

para uma aprendizagem potencialmente significativa (MOREIRA, 2011) e, portanto, 
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mais duradoura, o que torna o estudante capaz de relacionar o conhecimento 

adquirido não apenas em situações semelhantes a apresentada, mas em diversas 

outras situações em sua vida diária.  

 

2.1 O ENSINO DE ZOOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Apesar de antiga, a Zoologia somente alcançou importância no currículo 

escolar na metade do século XX. Nesse período ela era um dos principais 

componentes curriculares no Ensino de Ciências. Contudo a partir de 1970 foi 

perdendo espaço iniciando um negligenciamento constante e crescente no seu ensino 

o que é observado até os dias de hoje (OLIVEIRA et al., 2011).   

Nos currículos escolares, a Zoologia está atualmente vinculada às disciplinas 

de Ciências Naturais no Ensino Fundamental, e à Biologia no Ensino Médio e, é por 

meio dela que a história dos animais, em todos os seus aspectos, tem sido ensinada 

(OLIVEIRA et al., 2011).   

Apesar de constatar-se pouca ênfase da área de ensino de Ciências e Biologia 

voltadas para conhecimentos zoológicos na educação básica, é consenso a 

relevância de promover discussões e reflexões sobre essa abordagem, considerando 

a importância da disseminação de saberes que priorizem não apenas o assunto em 

sua especificidade, mas também, promovendo-se a inserção de conhecimentos 

voltados à sensibilização para preservação dos animais, colaborando para a 

construção de um meio ambiente saudável e equilibrado (SANTOS, 2010).   

Em frente às intensas transformações que a sociedade vem passando ao longo 

dos anos, cobra-se cada vez mais dos professores maior diversificação das 

metodologias utilizadas no ensino de Zoologia, no intuito de promover melhorias no 

processo de ensino-aprendizagem (SANTOS, 2010).  

No mundo contemporâneo, os educadores são cada vez mais cobrados a 

lecionar conteúdos que garantam aos seus alunos bons resultados em diferentes 

testes avaliativos, inclusive vestibulares. Entretanto, mais do que ensinar visando à 

aprendizagem de conteúdo, se faz necessário educar para a vida, formando-se 

cidadãos críticos e capazes de tomarem decisões considerando o meio em que estão 

inseridos (SANTOS, 2010).   
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O professor de Ciências/Biologia, ao abordar a Zoologia com os alunos, deveria 

apresentar-lhes a importância dos animais e das interações estabelecidas entre eles 

e com o meio, além dos impactos causados pelo desequilíbrio das mesmas. No 

entanto, Santos (2010) afirma que o ensino de Zoologia vem sendo negligenciado nas 

escolas, apontando-se a falta de contextualização e o desconhecimento por parte dos 

docentes das temáticas atuais relacionadas ao assunto.  

Carneiro (2009) enfatiza ainda como problemática emergente do ensino de 

Zoologia na educação básica, a demonstração dos grupos de animais 

separadamente, sem articulação das relações de parentesco entre eles, focando tão 

somente, nas características individuais de cada grupo e esquecendo-se a orientação 

dos PCNs (BRASIL, 1999; 2002), que indicam a evolução e a ecologia como eixos 

integradores do conhecimento biológico no ensino médio. Nesse contexto, o assunto 

é visto de forma desfragmentada, muitas vezes não se apontando as reais 

contribuições que o estudo dessa temática tem na sociedade e na compreensão do 

processo de origem da vida e as espécies biológicas.   

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) a história 

dos seres vivos deve ser abordada com o intuito de permitir aos estudantes o 

entendimento das relações de parentesco entre os organismos e que estes, por sua 

vez, são produto de um longo processo de evolução. Este enfoque pedagógico torna 

o Ensino de Zoologia mais dinâmico e interessante.   

Dentro da área de Ciências da Natureza, a BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) é dividida em três unidades temáticas (Matéria e Energia; Vida e Evolução; 

e Terra e Universo), a Zoologia está dentro da unidade de Vida e Evolução. No 

documento da BNCC coloca-se que esta área será a responsável pelo letramento 

científico dos estudantes, permitindo-lhes ter uma visão crítica e capacidade de 

atuação sobre o meio em que vivem através das práticas científicas. Nas Ciências da 

Natureza, pressupõe-se o aprendizado baseado em questões desafiadoras 

abordadas por meio da curiosidade dos alunos. Raciocinar cientificamente, 

argumentar com base em evidências e compreender as vantagens e limitações do 

método científico são os pontos principais a serem reconhecidos pelos estudantes.   

No cenário atual da escola brasileira, citam-se alguns problemas relacionados 

ao professor que interferem na qualidade do Ensino de Zoologia entre eles: a 

prevalência de ideias criacionistas e concepções religiosas que se misturam com os 
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conhecimentos científicos; a formação inicial deficitária do professorado que não 

fornece suporte adequado para trabalhar o assunto; o desinteresse na socialização 

de conhecimentos científicos e na ausência de utilização de recursos didáticos; o 

ensino livresco, além da desvalorização profissional reforçada pelos baixos salários, 

pelo número elevado de estudantes em sala de aula e pela carga horária excessiva 

(OLIVEIRA et al., 2011).  

Uma das maneiras de relacionar o parentesco entre os grupos de animais é 

através de aulas práticas: comparando-se morfologicamente suas estruturas, 

visualizando aspectos embriológicos e evidências evolutivas, entre outros. Da mesma 

forma, as aulas práticas além de despertar o interesse do aluno pelo conteúdo, 

favorecem a aprendizagem como também ajudam a apontar as reais contribuições 

que o estudo da Zoologia traz para a sociedade, como por exemplo, as relações 

ecológicas, que influenciam direta e indiretamente o fluxo energético nas cadeias 

alimentares. Dessa maneira, a problemática citada por Carneiro (2009) e a orientação 

dos PCNs (BRASIL, 1999; 2002) podem ser atendidas por esse método de ensino.   

Tradicionalmente, em Zoologia, os animais são divididos em dois grandes 

grupos, o dos invertebrados, que não possuem vértebras, e os vertebrados, que as 

apresentam. Porém, essa divisão não representa uma dicotomia evolutiva entre os 

animais. Atualmente, as relações filogenéticas dos 35 filos animais reconhecidos, 

ainda envolvem vários pontos de polêmica entre os especialistas (LOPES e ROSSO, 

2016).  

Apesar da existência desses 35 grupos animais, apenas nove são exigidos pela 

Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental (BNCC, 2017), que são os 

filos: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda, 

Echinodermata e Chordata.  

  

 

 

2.1.1 Filos Porifera e Cnidaria    

O filo Porifera (poríferos) reúne as esponjas, animais aquáticos que vivem fixos 

ao substrato, ou seja, são sésseis. O corpo das esponjas possui numerosos poros, 

característica que deu o nome ao filo (poros = poro; phorus = portador de). No ápice 
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do corpo desses animais, há uma abertura maior denominada ósculo. Internamente, 

há uma cavidade chamada átrio ou espongiocele (cele = cavidade), que não é uma 

cavidade digestória, já que nela não há lançamento de enzimas que atuam na digestão 

extracelular do alimento (RUPPERT et al., 2005). 

Esponjas são conhecidas também por abrigar diversos organismos. Estas 

associações são extremamente variadas, e incluem crustáceos (RIBEIRO et al., 2003; 

ABDO, 2007), poliquetos (ÇINAR et al., 2002), equinodermos (TURON et al., 2000; 

HENKEL e PAWLIK, 2005) e peixes (ROCHA et al., 2000).  

Em anos recentes, este grupo tem sido um dos mais prolíficos, dentre toda a 

diversidade biológica, em fornecer novas moléculas bioativas ou com estruturas 

incomuns (ver BLUNT et al., 2009, e revisões anteriores desta série). Vários 

compostos foram isolados de diferentes espécies e testados quanto a uma grande 

variedade de mecanismos de ação, que vão desde atividade antimicrobiana e antiviral, 

à citotóxica e anti-inflamatória. A diversidade de estruturas químicas é enorme, 

incluindo terpenos, nucleosídeos, peptídeos cíclicos e alcaloides (SIPKEMA et al., 

2005).   

O filo Cnidaria forma um conjunto altamente diversificado, que inclui medusas, 

anêmonas-do-mar, corais e hidras, além de algumas formas menos conhecidas, como 

os hidroides, as gorgônias, os sifonóforos, os zoantídeos e mixozoários (BRUSCA et 

al., 2018).   

Os corais servem de habitat especializado para invertebrados de hábito críptico 

e como fonte de recursos em relações de comensalismo, mutualismo e parasitismo. 

São importantes construtores do ecossistema recifal e ocorrem como “espécies-

chave” das comunidades coralíneas (FRANSOZO e NEGREIROS-FRANSOZO, 

2016). Em todo o mundo os recifes de coral são conhecidos pela sua beleza de 

variedade de vida, formas e cores e pelo grande apelo ético e espiritual (SALM et al., 

2000). Mas, ainda segundo esses autores, é no sentido material que os recifes 

apresentam a sua maior importância na subsistência e na segurança que eles provêm 

às comunidades costeiras das regiões tropicais.  

A riqueza de espécies e funções ecológicas dos recifes de coral chama a 

atenção para seu valor econômico, seja como uma significante fonte de alimentos, 

seja como enorme potencial atrativo para o turismo. De uma forma geral, os bens e 
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serviços gerados pelos recifes podem ser avaliados em US$ 375 bilhões anuais 

(COSTANZA et al., 1997).  

  

2.1.2 Filos Platyhelminthes e Nematoda   

O filo Platyhelminthes (do grego platy, “chato”; e helminth, “verme”) inclui cerca 

de 26.500 espécies viventes de vermes de vida livre e parasitários; algumas 

estimativas sugeriram que existam mais de 100.000 espécies ainda não descritas 

(BRUSCA et al., 2018). 

O filo Platyhelminthes é formado por quatro classes: Turbellaria, Monogenea, 

Trematoda e Cestoda. Destas, somente a primeira é constituída por animais de vida 

livre, como as planárias. As outras incluem exclusivamente vermes ecto ou 

endoparasitas, tornando o filo o mais representativo em número de animais parasitas. 

As relações de parasitismo entre os animais deste filo estão entre as mais estudadas. 

O parasito é metabolicamente dependente do hospedeiro, o que pode causar a 

geração de toxinas, danos a tecidos e consumo de nutrientes, resultando em doenças 

severas e morte (KHURANA et al., 2005).   

Um grande número de doenças em seres humanos ou outros hospedeiros 

mamíferos é causado pela infecção com formas larvais destes organismos. Entre os 

platelmintos, Echinococcus spp., Taenia spp., Fasciola spp. e Schistosoma spp.têm 

sido bastante investigados em laboratório (por exemplo, McMANUS et al., 2004; JEON 

et al., 2005). Estes vermes causam infecções e infestações que representam 

problemas de alto nível econômico humano e veterinário (CRAIG e CRAIG, 2005; 

HARTGERS et al., 2006).   

Os nematoides (Filo Nematoda) são vermes cilíndricos, alongados, fusiformes, 

pseudocelomados, com o corpo geralmente não ornamentado (WRIGHT, 1991). A 

distribuição geográfica dos nematoides é cosmopolita, abrangendo todos os 

ecossistemas conhecidos e praticamente todos os nichos disponíveis na biosfera, 

desde o fundo dos oceanos, nas suas fontes termais até as geleiras da Antártida além 

de parasitarem outros Metazoários e plantas.   

Alguns nematoides são parasitas do homem e causam-lhes doenças como a 

ascaridíase, ancilostomíase ou amarelão, bicho-geográfico, filariose ou elefantíase e 

oxiurose (NEVES, 2009). Os nematoides fito patogênicos são de grande importância 
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para agricultura mundial devido às perdas significativas que causam em culturas de 

elevada importância econômica. Seu controle é muito dispendioso e eleva 

significativamente os custos acarretando em redução dos lucros dos produtores 

(SANTOS, 2011).   

A existência de grupos funcionais, de acordo com hábito alimentar, e as 

estratégias reprodutivas permite o uso dos nematoides como indicadores de condição 

de uso do solo, pois, as alterações edafoclimáticas e antrópicas, podem influenciar na 

distribuição de alimentos para esses grupos, modificando sua abundância e 

diversidade (RITZINGER et al., 2010).  

  

2.1.3 Filos Mollusca e Annelida    

Os moluscos incluem alguns dos invertebrados mais bem-conhecidos, entre 

eles, os caracóis, mariscos, lesmas, lulas e polvos. Países costeiros recolhem 

anualmente milhões de toneladas de moluscos, comercializados como alimento 

(BRUSCA et al., 2018). 

Mollusca é o segundo maior filo animal em número de espécies e apresenta 

um inequiparável grau de variação morfológica, com representantes em quase todos 

os nichos. Invadiram quase todos os ambientes, ocorrendo das fossas abissais até as 

mais altas montanhas; das geleiras da Antártica até desertos tórridos. Vários grupos 

de bivalves e gastrópodes saíram do mar e invadiram a água doce e, no caso dos 

gastrópodes, o ambiente terrestre (SIMONE, 1999; 2003). Participam do cotidiano do 

homem desde a pré-história, principalmente como alimento, mas também como 

adorno, vetores de doenças, itens de coleção, produtores de pérolas etc. (SANTOS, 

2018).  

Do ponto de vista ecológico, possui papel-chave em seus habitats, tanto pelo 

modo de alimentação (carnívoros, herbívoros, filtradores, depositívoros, parasitas e 

comensais), na ciclagem de nutrientes, e na capacidade de se enterrar e revolver o 

sedimento auxiliando na oxigenação do mesmo (BOFFI, 1979). É um filo 

representante da macrofauna bentônica de extrema importância (OLIVEIRA, 

ALMEIDA, 2000), desempenhando papel de destaque, dado sua riqueza, abundância 

e ubiquidade (ABSALÃO, PIMENTA, 2005).   
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Os anelídeos formam um grande grupo de invertebrados vermiformes 

triblásticos e celomados. Abundantes e muito diversificados em todos os tipos de 

habitats marinhos, os anelídeos também estão representados em ambientes de água 

doce e terrestres. Há desde formas intersticiais, com menos de 1 mm de comprimento, 

a grandes minhocas terrestres, bem como alguns poliquetas marinhos, com mais de 

3 m. A maioria dos táxons é de vida livre, com hábitos errantes ou sedentários, mas 

há também espécies comensais, mutualistas e até mesmo ecto e endoparasitas 

(FRANSOZO e NEGREIROS-FRANSOZO, 2016).   

Os anelídeos têm um papel ecológico vital. Nos ecossistemas aquáticos, 

sobretudo nos estuarinos e nos lagunares, oligoquetas e poliquetas são dos grupos 

de invertebrados mais numerosos e diversificados contribuindo direta ou 

indiretamente para a alimentação de numerosas espécies, algumas das quais 

consumidas pelo homem (BRUSCA et al., 2018).   

  

2.1.4 Filo Arthropoda    

 Os artrópodes (do grego, arthros: articulado e podos: pés, patas, apêndices) 

constituem o maior filo existente correspondendo a cerca de 70% de todas as espécies 

descritas atualmente (GRIMALDI e ENGEL, 2005). A grande capacidade adaptativa 

dos artrópodes possibilitou a este grupo sobreviver em praticamente todos os 

ambientes (SILVA, 2010). 

Os artrópodes são triblásticos, celomados, de simetria bilateral. Apresentam 

metameria, sendo comum a fusão de metâmeros formando tagmas. Os insetos, por 

exemplo, têm o corpo dividido em três tagmas: cabeça, tórax e abdômen. Existem 

cinco grupos claramente diferenciáveis de artrópodes, que geralmente são 

reconhecidos como subfilos: Trilobitomorpha (trilobitas e seus parentes, com registro 

fóssil desde o início do período Cambriano até o final do Permiano); Crustacea 

(caranguejos, camarões etc.); Hexapoda (insetos e seus parentes); Chilopoda e 

Diplopoda; e Chelicerata (caranguejos-ferradura, euriptéridos, aracnídeos e 

picnogonídeos) (BRUSCA et al., 2018).   

Os artrópodes têm feito parte da história da humanidade desde os seus 

primórdios. Artrópodes são conhecidos como pragas, vetores de doenças transmitidas 

a humanos, plantas e animais, mas também pelo papel que desempenham como 
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polinizadores, proteção natural contra pragas – inclusive na proteção contra outros 

artrópodes – recursos alimentares e fonte de matéria-prima para a indústria e 

medicina. Assim, se por um lado são responsáveis por perdas anuais da ordem de 20 

a 50% da produção global agrícola potencial e transmitem doenças como a malária, 

que afeta quase 10% da população mundial (THACKER, 2002), por outro, suprem a 

humanidade com milhões de toneladas de alimento anualmente, comercializadas por 

bilhões de dólares, como no caso da pesca de crustáceos marinhos (FRANSOZO e 

NEGREIROS-FRANSOZO, 2016).   

  

2.1.5 Filo Echinodermata    

 Equinodermos (do grego echinos, “espinho”; derma, “pele”) são os primeiros 

animais a apresentarem a formação do ânus antes da formação da boca 

(deuterostômios). São marinhos que vivem em substratos. Estes animais tem o poder 

de regenerar parte de braços perdidos. Eles têm como características específicas 

endoesqueleto espinhoso, sistema hidrovascular, pedicelárias, brânquias dérmicas 

(ou pápulas) e simetria pentarradial (HICKMANN et al, 2016). 

O filo Echinodermata é constituído por cerca de 7.000 espécies recentes 

distribuídas em seis classes: Crinoidea (lírios-do-mar), Asteroidea (estrelas-do-mar), 

Ophiuroidea (estrelas-serpente), Echinoidea (ouriços-do-mar), Holothuroidea 

(pepinos-do-mar) e Concentricycloidea (margaridas-do-mar) (CHIA; HARRISON, 

1994). Vivem do médio infralitoral até profundidades maiores do que 10.000 m (Fossa 

das Filipinas). Estão hoje, entre os mais diversificados, adaptados e abundantes 

organismos das regiões abissais, podendo, especialmente os Holothuroidea, 

representar mais de 1/3 da macrofauna bêntica daquelas regiões (TOMMASI, 1999).   

São importantes elementos do benton marinho, desempenhando um papel 

fundamental na caracterização das comunidades bentônicas e ativa participação nas 

relações tróficas (HADEL et al., 1999). Ainda que não tão ricos em espécies como 

outros grupos bentônicos, especialmente Polychaeta, várias espécies de Ophiuoridea 

são numericamente abundantes e utilizadas como alimentos de vários animais 

marinhos (TOMMASI, 1999). Existem ainda várias espécies de interesse econômico, 

visto que são utilizados como alimento para o homem, como gônadas de ouriços e 

musculatura de holotúrias -“trepang”- (CONAND, 1993).  
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2.1.6 Filo Chordata    

 As quatro características distintivas que juntas separam os cordados de todos 

os demais filos são: notocorda, tubo nervoso dorsal, bolsas faríngeas e cauda pós 

anal. Essas características são sempre encontradas em algum estágio embrionário, 

embora possam ser modificadas ou desaparecer em estágios posteriores do ciclo de 

vida de um cordado (HICKMAN JR et al., 2016). 

No filo Chordata encontram-se os animais mais conhecidos. Os seres humanos 

fazem parte deste filo e compartilham com os outros cordados, como anfíbios, répteis, 

aves e outros mamíferos, a características da qual o filo deriva seu nome, a notocorda. 

Todos os membros deste filo possuem esta estrutura, restrita ao início do 

desenvolvimento embrionário ou presente por toda a vida do animal (WAGNER; 

POVALUK, 2013).   

Além de sua importância para pesquisa básica, os cordados possuem espécies 

de grande importância na economia, saúde pública e lazer dos seres humanos (fonte 

de alimento, pragas agroflorestais, espécies peçonhentas, reservatório de doenças, 

espécies ornamentais, atrativos para o ecoturismo). Os cordados também 

desempenham funções básicas e estruturais nos ecossistemas (predadores, 

polinizadores, dispersores de sementes), interagindo de forma complexa com 

populações de animais e plantas (POUGH et al., 2003).   

  

2.2 A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS E O ENSINO DE ZOOLOGIA  

  

De acordo com Moran (2012), para que qualquer país possa progredir, é 

indispensável a oferta de uma educação universal e de qualidade. Ainda segundo o 

autor, esse é o caminho para a evolução, competição e superação da desigualdade; 

é por meio da educação que se pode oferecer perspectivas melhores de autonomia, 

empreendedorismo e empregabilidade.   

Ainda que tenha ocorrido uma significativa evolução ao acesso da população à 

escolaridade, Goldenberg (1993), denuncia a deficiência da qualidade do ensino nas 

instituições escolares brasileiras: Apesar do muito já conquistado, as deficiências do 

sistema educacional brasileiro constituem certamente um entrave para a 
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modernização da sociedade e precisamos reconhecer que a qualidade do ensino, 

tanto público como privado e em todos os níveis é, na maioria dos estabelecimentos, 

muito deficiente; apesar da quase universalização do acesso à escola que se logrou 

a atingir, uma porcentagem demasiado pequena dos alunos consegue completar os 

oito anos do ensino básico obrigatório; o ensino de nível médio não consegue preparar 

adequadamente os estudantes para a universidade, nem para o ingresso no mundo 

do trabalho; a formação oferecida nas universidades não promove a qualificação que 

seria necessária; e a pesquisa é, no mais das vezes, incipiente ou inexistente.   

Gatti (2007) concorda com a ideia do autor, ao afirmar que o Brasil está distante 

de uma qualidade educacional considerada razoável, sobretudo nas áreas públicas 

de ensino.   

Para Moran (2012), “a escola é pouco atraente” e não acompanha a evolução 

da sociedade. O autor faz uma crítica aos modelos de educação nos quais os alunos 

estão sujeitos: “modelos engessados, padronizados, repetitivos, monótonos, 

previsíveis, asfixiantes”.   

Ainda sobre o tema, Moran (2012, p.7) constata:  

  

As disciplinas estão soltas, falam de assuntos sem ligação direta com a vida 

do aluno. Muitos professores estão desmotivados. A infraestrutura está 

bastante comprometida, o acesso real da maior parte dos alunos à internet é 

muito insatisfatório. 

 

Embora haja um consenso entre diversos pesquisadores a respeito desse 

diagnóstico, as investigações sobre as causas e as possíveis mudanças desse quadro 

demonstram-se extensas, em função da complexidade e abrangência do sistema 

educacional. Sendo assim, parte-se do pressuposto que há uma multiplicidade de 

fatores que envolvem a dificuldade da escola pública em oferecer uma educação de 

qualidade para todos os segmentos da população brasileira (IOSIF, 2007).   

Gadotti (2010) enumera três condições indispensáveis para que uma escola 

seja de qualidade: professores bem formados, condições de trabalho e um projeto. O 

autor enfatiza que a qualidade do ensino depende muito da qualidade do docente e 

da oferta de condições materiais, físicas e pedagógicas. No entanto, estudos 

relacionados à condição de oferta das escolas públicas brasileiras têm colocado em 

evidência que o Estado não está sendo efetivo no cumprimento de seu dever de 
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oferecer padrões mínimos de qualidade, conforme estabelece a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 

1996).   

As escolas públicas têm apresentado dificuldades para implementar 

metodologias inovadoras, pela falta de espaço físico, equipamentos adequados, 

pessoal de apoio e falta de preparo dos professores. As atividades práticas são 

estratégias didáticas, que representam um desafio para o docente, devendo promover 

a participação e interação da turma facilitando a aprendizagem, despertando a 

curiosidade e ampliando seu conhecimento. A aula prática auxilia na compreensão 

dos conceitos científicos, tornando possível o contato direto com material biológico e 

fenômenos naturais (ESCOBAR e BRACCINI, 2010).   

O diagnóstico feito nas escolas brasileiras em 2006 pelo PISA mostrou a 

escassez ou inadequação de material didático, sendo 57% para material audiovisual, 

73 % para software de instrução, 61% para uso de internet, 76 % para uso de 

computadores na instrução, e 45 % de material instrucional (OCDE, 2008).   

Observa-se ainda que são encontradas outras deficiências de infraestrutura 

nessas instituições, inclusive na oferta de recursos básicos, como saneamento e 

abastecimento de água, esgoto e energia; no fornecimento de água filtrada e na 

disponibilização de equipamentos e internet.  

 Conforme apontado pelo Censo Escolar/INEP 2017, no Brasil há 183.743 

escolas de Educação Básica, dessas, apenas 10% dispõem de laboratório de 

ciências. Quando se compara escolas públicas e privadas, somente 8% (11.920 

escolas) das escolas públicas oferecem laboratórios, enquanto 19% (7.279) das 

escolas privadas oferecem esse importante espaço para a construção do 

conhecimento (Gráfico 1). Ao analisar esses números por redes, observa-se que nas 

escolas municipais (61,7% das escolas brasileiras), que concentram a maior parcela 

das matrículas, esse número cai para cerca de 3% (2.859) de escolas com 

laboratórios, na rede estadual (16,6% das escolas) 28%, na privada (com 21,2%), 

19%. Somente na rede de ensino federal de educação básica que corresponde 

apenas 0,3% (625 unidades) das escolas brasileiras, é que o número de laboratórios 

de ciências é mais abrangente, com 76% (478) das escolas com laboratório de 

Ciências (Gráfico 2).  
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Gráfico 1 - Escolas Brasileiras de Educação Básica com Laboratório de Ciências 

 

Fonte: INEP (2017)   

Gráfico 2 - Escolas Brasileiras Públicas de Educação Básica com laboratório de Ciências 

 

Fonte: INEP (2017)   

Ao analisarmos tal situação, o preocupante é que a modalidade de ensino onde 

mais se concentra o número de matrículas (Rede Pública Municipal), é, 

lamentavelmente a que apresenta o maior déficit de laboratórios.  

Segundo Marandino et al. (2009), além da falta de infraestrutura, os principais 

motivos para a não realização de aulas práticas no ensino de ciências são “o tempo 

curricular, a insegurança em ministrar essas aulas e a falta de controle sobre um 

número grande de estudantes dentro de um espaço desafiador como o laboratório” (p. 

108).   

Borges (2002) verificou em seu estudo que muitas escolas dispõem de alguns 

equipamentos e laboratórios, mas por várias razões, nunca são utilizados. Dentre 

essas razões, cabe mencionar o fato de não existirem atividades já preparadas para 

o uso do professor; falta de recursos para a compra de componentes e materiais de 

reposição; falta de tempo do professor para planejar a realização de atividades como 
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parte do seu programa de ensino; e laboratório fechado e sem manutenção (SILVA; 

MORAES; CUNHA, 2011; BORGES, 2002).  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 ABORDAGENS DA PESQUISA 

A pesquisa quantitativa tem suas raízes no pensamento positivista lógico e 

tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis 

da experiência humana (POLIT, BECKER, HUNGLER, 2004, p. 201).  

Segundo Fonseca (2002, p. 20):  

  

“Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são 

grandes e consideradas representativas da população, os resultados são 

tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 

pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 

positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 

na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 

padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 

variáveis, etc.”  

 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa, pois os 

dados coletados, como a frequência de aplicação de aulas práticas pelos docentes, a 

estrutura das escolas e a percepção dos professores sobre a eficácia das aulas 

práticas, foram quantificados. Dessa forma, possibilitou-se uma análise mais clara da 

pesquisa. 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

O presente estudo foi realizado em sete escolas das redes pública (municipal 

e estadual) e privada. Foram assim identificadas: escola A (rede municipal de 

Caçador), escola B e C (rede estadual do município de Caçador), escola D (rede 

estadual do município de Rio das Antas) e escolas E, F e G (rede privada da cidade 

de Caçador).  

Os critérios para a seleção das escolas foram as peculiaridades que cada uma 

apresenta e a disponibilidade de docentes para participar da pesquisa. Uma das 

escolas estaduais está localizada no interior da cidade de Caçador, que apresenta 

uma realidade diferente das escolas da área urbana. A escola participante do 
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município de Rio das Antas é a única estadual no município, a qual também apresenta 

suas peculiaridades. Apesar de as demais escolas envolvidas estarem localizadas na 

área urbana da cidade de Caçador, cada uma delas apresenta características 

exclusivas como: pertencem a redes de ensino diferentes (municipal, estadual e 

privada); as diferentes classes sociais dos alunos atendidos pelos professores; a 

estrutura oferecida por cada escola; além do sistema de ensino adotado por cada 

rede.  

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Participaram da pesquisa sete professores das disciplinas de Ciências e 

Biologia, que lecionam no sétimo ano do Ensino Fundamental e na segunda série do 

Ensino Médio de escolas da rede pública e privada do município de Caçador e Rio 

das Antas. Os professores foram identificados de acordo com as escolas em que 

trabalham: A, B, C, D, E, F e G. Os participantes da pesquisa foram indicados pelo 

diretor de cada escola, tendo como critério a disponibilidade dos mesmos. 

 

3.3.1 Coleta dos dados 

Em julho de 2018, realizou-se o primeiro contato com os órgãos responsáveis 

pelas escolas participantes (secretarias estadual e municipal de educação e direções). 

Nesse primeiro momento, foi explicado aos representantes desses órgãos o objetivo 

da pesquisa e solicitado autorização para a realização da mesma. Em seguida, nas 

unidades escolares envolvidas, houve uma conversa com os diretores onde definiu-

se os professores que participariam da pesquisa. Após a definição, os docentes foram 

contatados e convidados a participar da pesquisa.  

Para o levantamento das informações referentes a utilização de aulas práticas 

pelos professores de Ciências (Anos Finais) e Biologia foi elaborado e impresso um 

questionário (Anexo I), composto de dezesseis questões: treze fechadas com cinco 

níveis de resposta (escalonadas de acordo com a proposta de Likert) (LIKERT et al., 

1993) e três questões com alternativas múltiplas de escolha, sendo possível escolher 

mais que uma, inclusive uma opção “outros”, onde o professor pôde descrever uma 
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situação diferente da proposta. Além das questões, no final do questionário, há um 

espaço destinado à comentários, críticas e sugestões, que o professor pode 

preencher caso julgue pertinente. O objetivo da aplicação do presente foi de coletar 

dados e tentar sanar alguns questionamentos referentes ao tema central, tais como:   

– Se os professores fazem uso de aulas experimentais;   

– A frequência com que essas ocorrem;   

– Se é possível os professores notarem através desta prática se há um aumento 

no entendimento dos estudantes quanto aos conteúdos de Biologia/Ciências;   

– Se os mesmos percebem que o interesse pela disciplina de Biologia se torna 

maior com a realização destas práticas;   

– A estrutura oferecida pelas escolas para a efetivação de aulas práticas;   

– As dificuldades enfrentadas pelos profissionais que adotam esta forma de 

ensino;   

– A importância da disponibilização de um manual de aulas práticas.   

No cabeçalho do questionário cada professor teve que informar a disciplina em 

que atua: Ciências (ensino fundamental), Biologia (ensino médio), ou ambas. Nas 

instruções, o entrevistado é informado de que o questionário é anônimo, não sendo 

necessário colocar sua identificação em nenhuma das folhas. Ainda nas instruções, 

há a definição de “aulas práticas”, na qual o docente ao responder o questionário, 

deve considerar, para que não haja nenhuma interpretação errônea e não 

comprometa a essência da pesquisa.  

O presente questionário foi entregue e respondido pelos participantes ao 

término do ano letivo (dezembro de 2018), para que o ano de dois mil e dezoito fosse 

considerado o ano de referência da pesquisa. Cada participante teve o prazo de sete 

dias responder o mesmo.  

A análise dos dados foi feita com base na quantificação das opiniões dadas 

pelos professores segundo as alternativas disponibilizadas em cada questão. Para 

facilitar essa análise as respostas foram transformadas em gráficos utilizando o 

aplicativo Forms da empresa Google.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente trabalho analisou, através de uma pesquisa quantitativa, a visão do 

educador referente às aulas práticas e sua importância no ensino de Biologia e 

Ciências na Educação Básica, assim como a estrutura oferecida pelos 

estabelecimentos de ensino para a aplicação das mesmas. 

 

4.1 A ESTRUTURA DAS ESCOLAS PARA A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS 

Para a pergunta: “A escola em que trabalha possui estrutura (laboratório, 

equipamentos e matérias) suficiente para a realização de aulas práticas? ” (Gráfico 3) 

a maioria dos professores pesquisados (42,9%) disseram que as escolas em que 

trabalham possuem uma estrutura razoável para a realização das aulas práticas, 

enquanto 28,6% dizem que suas escolas possuem estrutura totalmente suficiente, 

contra outros 28,6% que afirmam trabalhar em escolas insuficientemente estruturadas 

para a realização de aulas práticas. Dos entrevistados, nenhum afirmou trabalhar em 

uma escola com nenhuma estrutura para a realização de aulas práticas.   

Um detalhe que é relevante salientar é que os entrevistados que afirmaram que 

a escola em que trabalha é totalmente suficiente estruturada para a realização de 

aulas práticas são todos de escolas privadas, enquanto apenas um professor da rede 

pública afirma trabalhar em uma escola com uma estrutura razoável. Esses dados 

confirmam o levantamento feito pelo Censo Escolar/INEP 2017, onde é relatado que 

apenas 8% das escolas públicas da Educação Básica possuem laboratórios 

adequados para aulas práticas, contra 19% da rede privada.  
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Gráfico 3 - A escola em que trabalha possui estrutura (laboratório, equipamentos e materiais) 

suficiente para a realização de aulas práticas? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   

Como em grande parte das escolas brasileiras de Educação Básica não há 

laboratório de Ciências (INEP, 2017), uma possível alternativa para a realização de 

aulas práticas de zoologia, seria a coleta de materiais biológicos no próprio terreno 

das escolas, como bosques, jardins e hortas para a realização de práticas. Nas 

escolas da região de Caçador, conforme respondido pelos professores entrevistados 

(Gráfico 4), praticamente em todas as escolas há esse recurso, que pode ser muito 

útil como uma alternativa às aulas práticas em laboratório, ou mesmo para reposição 

de material biológico para um laboratório. 

Gráfico 4 - Há na instituição em que trabalha algum local (como bosques, jardins, hortas) em que 

possa ser coletado material biológico para aulas experimentais de Ciências e/ou Biologia? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   
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4.1.1 Disponibilidade e estado de conservação de materiais para aulas práticas 

Nas perguntas dez, doze e treze (Gráficos 5, 6 e 7), os professores 

responderam sobre a disponibilização de materiais biológicos para a realização de 

aulas práticas, o estado de conservação dos mesmos, e se recebem algum tipo de 

tratamento de manutenção. Onde apenas 14,3% dizem que suas escolas quase 

sempre oferecem materiais biológicos, 28,6% ás vezes, e a maioria (57,1%), nunca 

recebem esses materiais, e nenhum professor disse que sempre é disponibilizado 

esse tipo de material. 

Entre as escolas que oferecem os materiais (42,9%), 60% dos entrevistados 

dizem que estão em bom estado de conservação, 20% dizem estar em estado ruim, 

e outros 20% em estado muito ruim. Sabendo do estado de conservação desses 

materiais, é possível imaginar como deve ser a manutenção do estado de 

conservação dos mesmos. Quando questionados sobre o assunto, 50% dos 

professores que trabalham em escolas com esta disponibilidade afirmam que somente 

às vezes os materiais biológicos recebem tratamento, enquanto 25% dizem que quase 

nunca e outros 25%, nunca. Nenhum professor respondeu que recebem sempre ou 

quase sempre algum tipo de tratamento.  

Silveira e Oliveira (2008) afirmaram que, embora a importância das coleções 

zoológicas para o ensino e para a pesquisa seja reconhecida, elas são negligenciadas 

em muitas Instituições. O uso periódico desses materiais faz com que eles se 

danifiquem ao longo dos anos, comprometendo a qualidade dos espécimes, tornando-

as impróprias para a visualização de determinadas estruturas morfológicas 

características de cada grupo zoológico. Com isso, faz-se indispensável atitudes que 

viabilizam a conservação dos mesmos.  

 



43 

 

 

Gráfico 5 - Caso a instituição em que trabalhe tenha materiais biológicos para realização de aulas 

experimentais de Ciências e/ou Biologia, qual é o estado de conservação dos mesmos? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   

Gráfico 6 - Caso a instituição em que trabalhe tenha materiais biológicos para realização de aulas 

experimentais de Ciências e/ou Biologia, qual é o estado de conservação dos mesmos? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   
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Gráfico 7 - Caso a instituição em que trabalhe tenha materiais biológicos para realização de aulas 

experimentais de Ciências e/ou Biologia, é feito algum tipo de tratamento ou método de conservação 

para preservá-los? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)  

  

4.2 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES AO REALIZAREM AULAS PRÁTICAS 

Segundo as respostas dos professores, na pergunta três (Gráfico 8), constatou-

se que a maioria dos alunos, durante as aulas práticas, consegue assimilar bem o 

conteúdo, apresentam maior facilidade e demonstram interesse. Enquanto poucos 

apresentam dificuldades e apresentam-se dispersos e não interessados durante as 

aulas práticas.  

Segundo Krasilchik (2012), as aulas práticas permitem despertar e manter a 

atenção dos alunos, envolve-los em investigações científicas, garantir a compreensão 

de conceitos básicos, oportunizá-los resoluções de problemas e desenvolver 

habilidades, o que é corroborado, em parte, pela pergunta três.  
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Gráfico 8 - Durante as aulas práticas de Biologia/Ciências, os alunos: 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   

Na pergunta quatro (Gráfico 9) é possível perceber que os alunos gostam e tem 

interesse por aulas práticas. Ao serem perguntados, a maioria dos professores dizem 

que seus alunos os cobram para terem aulas práticas. Quase sempre, 42,9%, sempre, 

14,3%, enquanto outros 42,9% dizem ser cobrados às vezes.  

A informação trazida por essa pergunta pode ser usada como motivação para 

o professor preparar e aplicar aulas práticas com maior frequência. Pois se o aluno 

cobra, subentende-se que ele gosta desse tipo de aula, e gostando ele ficará menos 

disperso e poderá ter um melhor aproveitamento durante as aulas.  

Gráfico 9 - Existe uma cobrança por parte dos alunos para ter aulas práticas? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   
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Andrade e Massabni (2011), dizem que essas atividades permitem adquirir 

conhecimentos que apenas a aula teórica não proporcionaria. Essa é a mesma 

percepção dos professores participantes ao responderem à pergunta cinco (gráfico 

10), onde a grande maioria concorda (71,4%) ou concorda totalmente (14,3%) que há 

maior aproveitamento pelos alunos em aulas práticas do que em aulas teóricas. 

Gráfico 10 - Percebo maior aproveitamento pelos alunos nas aulas práticas do que em aulas teóricas. 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   

4.3 APLICAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS – PLANEJAMENTO E DIFICULDADES 

Na pergunta dois (gráfico 11), quando questionados sobre a frequência do 

planejamento e aplicação de aulas práticas, a maioria (57,1%) dos professores 

respondeu que planeja e aplica aulas práticas somente às vezes, contra apenas 

14,3% que dizem que realizam sempre, 14,3% frequentemente e outros 14,3% 

raramente. Esses dados são preocupantes, uma vez que as aulas práticas destacam 

que as aulas práticas no ensino das ciências têm as funções de despertar e manter o 

interesse dos alunos, envolver os estudantes em investigações científicas, 

desenvolver habilidades e capacidade de resolver problemas e compreender 

conceitos básicos (HOFSTEIN; LUNETTA, 1982).   

Além disso, essas atividades permitem adquirir conhecimentos que apenas a 

aula teórica não proporcionaria, sendo compromisso do professor, juntamente à 

escola, oferecer essa oportunidade para a formação do aluno (ANDRADE; 

MASSABNI, 2011).  
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Gráfico 11 - Com qual frequência você planeja e aplica aulas práticas? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   

Todos os professores disseram que utilizam as atividades práticas para 

complementar a teoria já trabalhada em sala de aula (Gráfico 12 – Pergunta 14). 

Nessa pergunta o entrevistado pôde escolher mais de uma alternativa como resposta 

e além de responderem que utilizam as práticas para complementar a teoria, alguns 

professores responderam que também as utilizam para: introduzir uma matéria nova; 

despertar a curiosidade dos alunos; estimular a criatividade e curiosidade; e apenas 

por curiosidade; cada resposta com 14,3% dos entrevistados.  

Analisando as respostas dessa pergunta, entre os participantes há uma 

unanimidade em que as aulas práticas são utilizadas para complementar a teoria já 

trabalhada, ou seja, mesmo observado a importância das aulas práticas, elas não 

substituem as teóricas, elas as complementam.  
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Gráfico 12 - Você utiliza as atividades práticas para: 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   

Setenta e um por cento dos entrevistados concordam de alguma forma que a 

área de zoologia é uma das aulas em que há maior dificuldade em realizar aulas 

práticas (Gráfico 13 – Pergunta 8), contra quatorze por cento que dizem ser indiferente 

e outros quatorze por cento que discordam. Essa informação corrobora a preocupação 

do autor em focar a área de zoologia, produzindo um material com o intuito de facilitar 

a realização dessas práticas, além de estimular o docente para a realização das 

mesmas. 

Gráfico 13 - A área de zoologia é uma das áreas em que há maior dificuldade em se ministrar aulas 

práticas. 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   
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A falta de tempo para elaborar uma aula prática foi a resposta de 57,1% dos 

entrevistados, quando questionados sobre as maiores dificuldades na realização de 

aulas práticas de zoologia (Gráfico 14 – Pergunta 15). Segundo 42,9% dos 

professores, a falta de laboratórios e materiais também fazem parte das maiores 

dificuldades para a realização de aulas práticas de zoologia e apenas para 14,3% 

seria a falta de amostras. Ao responder essa questão, os professores puderam 

escolher mais de uma opção.  

Santos e Terán (2009) apontam que o tempo reduzido para planejamento e 

execução de atividades em sala de aula, é um dos principais problemas do ensino de 

Zoologia, o que condiz com as respostas dadas pelos professores.  

Gráfico 14 – Qual (is) a (s) maior (es) dificuldade (s) na realização de aulas práticas em Zoologia? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   

Apenas 14,3% dos professores responderam que utilizam um manual de aulas 

práticas para a realização das mesmas (gráfico 15 – Pergunta 16). A maioria afirma 

utilizar outras fontes para preparar uma aula prática, como internet, livros didáticos e 

reprodução de aulas assistidas durante sua graduação.   

Segundo Andrade e Massabni (2011), é compromisso do professor, juntamente 

à escola, oferecer a oportunidade de aulas práticas para a formação do aluno. 

Portanto, o papel da escola, no que tange esse assunto, seria disponibilizar o pelo 

menos o mínimo necessário para a realização desse tipo de aula, como por exemplo, 

materiais e roteiros ou manuais de aulas práticas. Tendo o mínimo disponibilizado, 

cabe ao professor buscar e inserir as aulas práticas em seu planejamento.  
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Gráfico 15 - Qual a origem ou fonte de ideias para as atividades práticas que você utiliza? 

 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   

A maioria dos professores entrevistados demonstrou, ao responder à pergunta 

sete (gráfico 16), sentir-se frustrado (a) de alguma forma ao planejar uma aula prática 

de zoologia e não encontrar algum roteiro ou alternativa para determinado conteúdo. 

Dois responderam quase sempre, dois às vezes, um sempre, um quase nunca e um 

respondeu nunca se sentir frustrado. Isso mostra que o fato de não ter um material 

adequado para a realização de certas práticas, pode ser um fator desestimulante para 

o docente ao pensar em planejar uma aula diferenciada, como as aulas práticas. 

Gráfico 16 - Me sinto frustrado (a) quando tento planejar uma aula prática de zoologia e não encontro 

nenhum roteiro ou alternativa para determinado conteúdo. 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   
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4.3.1 Disponibilização de roteiro de aulas práticas 

Dos sete professores entrevistados apenas um (14,3%), da rede privada, 

afirmou que a escola em que trabalha oferece um roteiro e/ou manual de aulas 

práticas, enquanto a maioria (71,4%) diz que a escola em que leciona não 

disponibiliza, e precisa providenciar de seu acervo particular (Gráfico 17 - Pergunta 

6).   

Ainda sobre a disponibilização de um roteiro ou manual de aulas práticas para 

os professores, na pergunta 9 (Gráfico 18), a grande maioria (85,7%) dos 

entrevistados se sentiriam estimulados a ministrar aulas práticas de zoologia se fosse 

disponibilizado um produto como esses. Isso evidencia ainda mais a relevância do 

produto educacional elaborado nesse trabalho.  

Pela análise das respostas dessas perguntas, percebe-se a deficiência desse 

tipo de material (manual de aulas práticas) nas escolas e, ao mesmo tempo, o 

benefício que o mesmo traria se disponibilizado, tanto no aspecto motivacional para a 

aplicação desse tipo de aula, quanto para a sua colaboração para um aprendizado 

mais efetivo.  

Gráfico 17 - A escola em que trabalha oferece algum roteiro e/ou manual específico para a aplicação 

de aulas práticas? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   
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Gráfico 18 - Você se sentiria estimulado a ministrar aulas práticas de zoologia com mais frequência se 

fosse disponibilizado um manual de aulas práticas específico para zoologia e com soluções 

alternativas à falta de recursos? 

 

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2018)   

4.4 PRODUTO EDUCACIONAL 

Com base nos resultados da pesquisa com os professores de ciências e 

biologia das escolas analisadas, foi elaborado um manual de aulas práticas, 

especificamente para o ensino de Zoologia, que poderá utilizado tanto em escolas 

com recursos disponíveis, quanto em escolas com estrutura deficitária para a 

realização desse tipo de aula.   

Esse produto se configura como um manual de procedimentos que visa, além 

de proporcionar a integração entre as aulas teóricas e práticas de Zoologia, oferecer 

ao docente alternativas que possam substituir eventualmente as aulas práticas, 

principalmente quando a instituição em que trabalha não oferece os recursos 

necessários. Os roteiros de aulas práticas especificados a seguir procuram abordar 

os grupos de animais estudados na Educação Básica, tentando relacioná-los ao 

conhecimento prévio dos alunos, pois estes são de suma importância na incorporação 

de novos conhecimentos.   

Nem sempre todos os roteiros presentes no referido manual poderão ser 

aplicados. Dependendo da escola, pode ocorrer a falta de um laboratório ou de 

materiais disponíveis para a realização de atividades. Com o objetivo de suprir tais 

situações previstas, no presente produto (Apêndice B), constará, além de roteiros de 
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aulas práticas de Zoologia, alguns roteiros de jogos didáticos, buscando uma eficácia 

muito semelhante no processo de ensino-aprendizagem.   

O manual comtempla todos os filos exigidos pela BNCC no ensino fundamental 

e Médio, que são abordados no produto da seguinte forma (seis títulos principais): 

Poríferos e Cnidários, Platyhelminthes e Nematoda, Mollusca e Annelida, Arthropoda, 

Echinodermata e Chordata. Para cada título consta uma introdução de cada filo, que 

poderá ser utilizada como base para qualquer roteiro de prática do referido grupo de 

animais; um subtítulo intitulado “Práticas” que contêm roteiros de aulas práticas para 

serem utilizados tanto em escolas com recursos, quanto em escolas sem recursos 

suficientes para a realização das mesmas; e o subtítulo “Jogos” que traz jogos 

didáticos fáceis de reproduzir, que se referem também ao título principal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma geral, a pesquisa realizada neste trabalho evidencia que a 

experimentação científica é muito importante para o processo de ensino-

aprendizagem e para o desenvolvimento intelectual do discente. Nesse contexto, 

pode-se dizer que trazer esse tipo de ensino como rotina dentro das escolas 

proporciona aos estudantes o contato com a metodologia da pesquisa científica e 

possibilita, por meio da experimentação, que esses alunos possam apreender 

conhecimentos de forma integral, relacionando-os com sua realidade e contribuindo 

para o entendimento do mundo ao seu redor, podendo contribuir até com a sua 

inserção no mundo do trabalho.  

Devemos lembrar que para as aulas práticas atingirem o seu potencial, elas 

devem levar o aluno a uma reflexão para possíveis mudanças de atitudes. Por isso, 

pensando nos desafios que o ensino de Ciências e Biologia enfrenta, é necessário 

que os professores repensem sua metodologia utilizada em sala de aula, pois é 

necessário que o professor promova aulas mais cativantes, que possibilitem que o 

aluno construa o seu próprio conhecimento, como é o caso das aulas práticas, que 

podem ser usadas como facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem.   

Portanto é necessário garantir que os alunos tenham acesso a aulas práticas 

com atividades experimentais, desenvolvidas no ambiente escolar ou em aulas à 

campo. O ideal seria que cada escola tivesse um laboratório de ciências, equipado 

com instrumentos e equipamentos capazes de proporcionar manipulação, medidas e 

leituras coerentes. Foi observado que mesmo nas escolas que possuem laboratório, 

o número de aulas práticas é muito baixo, seja pela falta de materiais e seu estado de 

conservação, pela falta de tempo disponibilizado para o professor planejar essas aulas 

ou por outros motivos.  

Devido às dificuldades em realizar aulas práticas de Zoologia, relatadas pelos 

docentes na presente pesquisa, vivenciadas pelo próprio autor e detalhadas por 

diversas pesquisas, buscou-se com esse trabalho, amenizar tais problemas e 

oportunizar que nossos discentes possam ter uma visão diferente e se interessem 

mais pelo assunto estudado.  

Espera-se que o manual de aulas práticas produzido auxilie e motive os 

professores a realizarem atividades diferenciadas no ensino de Zoologia com maior 
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frequência, seja com aulas práticas ou com jogos didáticos, buscando um objetivo 

principal, que é a efetivação de um aprendizado integral pelo aluno.  

Considerando os resultados da pesquisa, além da constatação da importância 

das aulas práticas no processo de ensino-aprendizagem, confirma-se que a área da 

Zoologia, segundo alguns autores e as respostas dadas pelos professores do 

presente estudo, é uma das áreas em que há maior dificuldade na realização de aulas 

práticas, o que corrobora a escolha do autor. Vale esclarecer, para evitar uma 

interpretação errônea, que nessa pesquisa não está sendo afirmado que a Zoologia é 

a área da Biologia em que há maior dificuldade para a realização de aulas práticas, 

mas sim apenas uma das áreas que, segundo alguns autores e os participantes da 

pesquisa, há uma grande dificuldade para se realizar esse tipo de aula.  

A revisão bibliográfica e a aplicação do questionário foram de fundamental 

importância para que o objetivo principal fosse alcançado. A revisão bibliográfica, além 

de mostrar a deficiência do ensino-aprendizagem na área de Ciências da Natureza no 

Brasil, evidenciou, na opinião de diversos autores, o quanto as aulas práticas podem 

contribuir para um aprendizado integral. Dentre as áreas da Biologia constatou-se que 

a área de Zoologia, é considerada por alguns autores e professores participantes da 

pesquisa, uma das áreas onde os professores encontram mais dificuldades ao realizar 

aulas práticas. Além dessas dificuldades, as respostas do questionário revelam que 

mesmo considerando as aulas práticas como uma ferramenta de grande importância 

para a efetivação do aprendizado, e mesmo com recursos disponíveis, poucos 

professores a utilizam com frequência. Esses resultados são considerados positivos, 

pois permitiu alcançar o objetivo do trabalho, que foi a produção de um manual de 

aulas práticas que busca, além de otimizar o tempo do professor para realizar esse 

tipo de aula, oferecer alternativas que possam substituir as aulas práticas, quando as 

mesmas não forem possíveis de se realizar.   

No entanto, este manual não tem a pretensão de trazer uma solução definitiva 

e terminada para os desafios enfrentados pelos professores de Ciências e Biologia, 

pois é preciso cada vez mais refletir sobre as práticas pedagógicas. Desse modo, o 

propósito da pesquisa como um todo foi de apresentar uma sugestão, ou seja, uma 

proposta que pode ser melhorada, modificada, flexível para que os docentes de 

Ciências e Biologia possam inseri-la em seus contextos e realidades de sala de aula.  
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Durante a realização da pesquisa, não foi encontrado na literatura nenhuma 

outra pesquisa que trata sobre o mesmo assunto na mesma localidade estudada. 

Além disso, apesar de existirem muitos manuais de aulas práticas publicadas, no 

período da pesquisa, não foi encontrado nenhum outro manual de aulas práticas 

voltado para a Educação Básica, com o enfoque na área de Zoologia geral e 

apresentando alternativas a realização das mesmas. Considerando a importância que 

é atribuída à aplicação das aulas práticas, a constatação das dificuldades encontradas 

para a realização das mesmas, e de ser um trabalho até ser ponto inédito, trata-se de 

uma pesquisa com relevância científica considerável.  

Uma das lacunas a ser preenchida, é a testagem da eficácia do referido manual. 

Se comprovada a sua eficiência, esse produto poderá ser adaptado para ser utilizado 

não somente para os outros conteúdos da área de Biologia, mas também para 

qualquer disciplina, contribuindo assim para a aprendizagem como um todo.  

A principal dificuldade encontrada para a realização de aulas práticas, segundo 

o que foi respondido pelos professores no questionário, é a carência de carga horária 

exclusiva para a preparação das mesmas. Outro motivo que pode estar contribuindo 

para o baixo número de realização dessas aulas, é a quantidade de horas aulas 

destinadas para as disciplinas de Ciências e Biologia, que é relativamente baixa, 

quando comparadas à outras, como Matemática e Português, por exemplo. Dessa 

forma, inviabiliza a realização de maior número de aulas práticas durante o ano letivo. 

O fato da realização das aulas práticas ficarem a cargo do professor, propicia que as 

mesmas sejam deixadas para depois.   

Sugere-se que as aulas práticas de Ciências e Biologia devam fazer parte do 

currículo da escola, com carga horária diferenciada pelos seguintes motivos:   

1)  Potencial exploratório pedagógico que apresenta;  

2)  Pela aproximação dos alunos com a prática científica que pode promover a 

empatia dos alunos com o conhecimento científico;  

3) Capacidade que possui de aprofundar os conhecimentos teóricos 

trabalhados na aula teórico/expositiva;  

4) Potencial de desenvolvimento das competências e habilidades ligadas às 

ciências e especificamente em cada disciplina que a compõe.   

Por esses motivos considera-se que a escola, além de colocar as aulas práticas 

de Biologia e Ciências na grade curricular da escola, deve propor um calendário com 
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quantidade dessas aulas previamente definidas para cada disciplina, e durante o ano 

letivo, oportunamente, essas aulas práticas estariam garantidas.  
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APÊNDICE A — Questionário aplicado aos professores de Ciências e Biologia das 

escolas da região de Caçador, SC. 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIARP 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Questionário para os professores que trabalham a disciplina de zoologia no 
sétimo ano do Ensino Fundamental e segundo ano do Ensino Médio. 

___________________________________________________________________
___________ 

Professor de: (  ) Ciências – EF  (  ) Biologia EM 

Escola da rede: (  ) Privada  (  ) Pública Municipal (  ) Pública Estadual 

___________________________________________________________________
___________ 

 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma 
dissertação de Mestrado Profissional em Educação Básica, realizada na 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP. Os resultados obtidos serão 
utilizados apenas para fins acadêmicos (dissertação de Mestrado). O 
questionário é anônimo, não devendo por isso colocar a sua identificação em 
nenhuma das folhas nem assinar o questionário.  

Para responder o seguinte questionário, considera-se “aulas práticas” como 
quaisquer atividades realizadas com os alunos em que sejam manipulados materiais 
concretos. A atividade prática (aulas práticas) é a interação entre o aluno e materiais 
concretos, sejam objetos, instrumentos, microscópios, etc (BARTZIK e ZANDER, 2016). 
Krasilchik (2012) se refere às aulas práticas como aquelas que permitem aos alunos 
ter contato direto com os fenômenos, manipulando os materiais e equipamentos e 
observando organismos, em geral envolvendo a experimentação. Ou seja, estas aulas 
possuem atividade prática. Para Krasilchik (2012), as demonstrações não são tidas 
como aulas práticas, uma vez que é o professor que demonstra, mesmo que exista 
algo concreto para o aluno. Segundo ela, demonstrações, excursões e aulas práticas 
pertencem a diferentes modalidades didáticas, sendo que aulas práticas requerem a 
participação do aluno com seu envolvimento direto na obtenção de dados.  

Não existem respostas certas ou erradas. Por isso lhe solicitamos que 
responda de forma espontânea e sincera a todas as questões. Na maioria das 
questões terá apenas de assinalar com um “X” a sua opção de resposta.  

Obrigado pela sua colaboração. 
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1. A escola em que trabalha possui estrutura (laboratório, equipamentos e 

materiais) suficiente para a realização de aulas práticas? 

a. Nenhuma estrutura 

b. Insuficientes para realização de aulas práticas 

c. Razoavelmente suficiente para a realização de aulas práticas 

d. Suficiente para a realização de aulas práticas 

e. Totalmente suficiente para a realização de aulas práticas 

 

2. Com qual frequência você planeja e aplica aulas práticas? 

a. Sempre 

b. Frequentemente 

c. Às vezes 

d. Raramente 

e. Nunca 

3. Durante as aulas práticas de Biologia/Ciências, os alunos: 

a. Conseguem assimilar  totalmente o conteúdo? 

1. Todos 

2. A maioria 

3. A metade da turma 

4. Poucos 

5. Ninguém 

b. Apresentam maior facilidade? 

1. Todos 

2. A maioria 

3. A metade da turma 

4. Poucos 

5. Ninguém 

c. Apresentam dificuldade em executar a atividade? 

1. Todos 
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2. A maioria 

3. A metade da turma 

4. Poucos 

5. Ninguém 

d. Apresentam-se dispersos e não interessados? 

1. Todos 

2. A maioria 

3. A metade da turma 

4. Poucos 

5. Ninguém 

e. Demonstram interesse? 

1. Todos 

2. A maioria 

3. A metade da turma 

4. Poucos 

5. Ninguém 

 

4. Existe uma cobrança por parte dos alunos para ter aulas práticas? 

a. Sempre 

b. Quase sempre 

c. Às vezes 

d. Quase nunca 

e. Nunca 

5. Percebo maior aproveitamento pelos alunos nas aulas práticas do que em 

aulas teóricas. 

a. Concordo totalmente 

b. Concordo 

c. Indiferente 

d. Discordo 

e. Discordo totalmente 
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6. A escola em que trabalha oferece algum roteiro e/ou manual específico 

para a aplicação de aulas práticas? 

a. Sim, completo, com atividades alternativas, como jogos, etc. 

b. Sim, porém, sem atividades alternativas, como jogos, etc. 

c. Sim, apenas em alguns livros didáticos 

d. Não, tenho que providenciar de meu acervo particular 

e. Não, e não possuo acervo de aulas práticas 

 

7. Me sinto frustrado (a) quando tento planejar uma aula prática de zoologia 

e não encontro nenhum roteiro ou alternativa para determinado conteúdo. 

a. Sempre 

b. Quase sempre 

c. Às vezes 

d. Quase nunca 

e. Nunca 

8. A área de zoologia é uma das áreas em que há maior dificuldade em se 

ministrar aulas práticas. 

a. Concordo totalmente 

b. Concordo 

c. Indiferente 

d. Discordo 

e. Discordo totalmente 

9. Você se sentiria estimulado a ministrar aulas práticas de zoologia com 

mais frequência se fosse disponibilizado um manual de aulas práticas 

específico para zoologia e com soluções alternativas à falta de recursos? 

a. Concordo totalmente 

b. Concordo 

c. Indiferente 

d. Discordo 

e. Discordo totalmente 
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10. A instituição em que trabalha oferece materiais biológicos (como coleção 

de artrópodes, animais em formol, etc.) para realização de aulas práticas 

de Ciências e/ou Biologia? 

a. Sempre 

b. Quase sempre 

c. Às vezes 

d. Quase nunca 

e. Nunca 

11.  Há na instituição em que trabalha algum local (como bosques, jardins, 

hortas) em que possa ser coletado material biológico para aulas 

experimentais de Ciências e/ou Biologia? 

a. Sempre 

b. Quase sempre 

c. Às vezes 

d. Quase nunca 

e. Nunca 

12.  Caso a instituição em que trabalhe tenha materiais biológicos para 

realização de aulas experimentais de Ciências e/ou Biologia, qual é o 

estado de conservação dos mesmos? 

a. Excelente 

b. Muito bom 

c. Bom 

d. Ruim 

e. Muito ruim 

13.  Caso a instituição em que trabalhe tenha materiais biológicos para 

realização de aulas experimentais de Ciências e/ou Biologia, é feito algum 

tipo de tratamento ou método de conservação para preservá-los? 

a. Sempre 

b. Quase sempre 

c. Às vezes 

d. Quase nunca 

e. Nunca 
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14. Você utiliza as atividades práticas para: 

(  ) complementar a teoria já trabalhada em sala de aula. 

(  ) introduzir uma matéria nova. 

(  ) outros.______________________________________________________ 

 

15. Qual(is) a(s) maior(es) dificuldade(s) na realização de aulas práticas em 

Zoologia? 

(  ) Falta de espaço físico (laboratório)   

(  ) Falta de material 

(  ) Falta de tempo para elaborar (preparar, planejar) aulas práticas 

(  ) outros 
_________________________________________________________ 

 

16. Qual a origem ou fonte de ideias para as atividades práticas que você 

utiliza? 

 (  ) Internet 

 (  ) Livro didático 

 (  ) Manual de aulas práticas 

 (  ) Reprodução de aulas da graduação 

O espaço abaixo é destinado a comentários, críticas e sugestões: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Produto Educacional 
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MANUAL DE AULAS PRÁTICAS DE ZOOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UMA ALTERNATIVA PARA DOCENTES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

 

O presente manual objetiva dar suporte aos professores de Ciências Naturais 

da Educação básica, mais especificamente na área de Zoologia. Percebe-se um 

abismo entre a importância dada às aulas práticas e a realização das mesmas. Por 

diversos motivos, muitas vezes os professores optam, ou não possuem recursos 

suficientes para realizar aulas práticas ou diferenciadas com os alunos, principalmente 

quando se trata de algum conteúdo dentro da Zoologia.  

A motivação da elaboração de um material como esse se deu após a realização 

de uma pesquisa realizada com professores de Ciências Naturais em sete escolas de 

Educação Básica (quatro da rede pública e três da rede privada) da das cidades de 

Caçador e Rio das Antas, Santa Catarina. A referida pesquisa evidenciou, entre várias 

informações, que um dos motivos dos professores não realizarem mais aulas práticas 

e/ou diferenciadas, é, principalmente na rede pública, a falta de materiais para a 

aplicação das mesmas. Este manual, além de servir como um roteiro, abordando 

todos os filos de animais que são tradicionalmente estudados na Educação Básica, 

busca também mostrar alternativas que preencham essa lacuna deixada pela falta de 

materiais.  

 

LEGISLAÇÃO SOBRE COLETA, MANUTENÇÃO E USO DE MATERIAL 

BIOLÓGICO 

 

Considera-se importante que todo professor(a) de Ciências e/ou Biologia tenha 

mais informações sobre algumas restrições ao uso de animais e outros materiais 

biológicos em ensino e pesquisa. O material biológico, na Instrução Normativa Nº 

154/2007, é definido como “organismos ou partes desses e engloba material botânico, 

fúngico ou microbiológico, além dos animais”.  
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Destaca-se, abaixo mencionados, alguns endereços eletrônicos com 

informações a respeito desse assunto. Em caso de dúvidas, o indicado é contatar o 

Conselho Federal de Biologia ou Conselho Regional de Biologia, na região a qual está 

inserido.   

● <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/manual.pdf> 

● <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11794.htm> 

● <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-761-

08.htm> 

● <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/310553.html> 

● <http://www.ibama.gov.br> 

● <http://www.icmbio.gov.br/sisbio/duvidasfrequentes/20-coleta-de-material-

botanicofungico-ou-microbiologico.html> 

● <http://www.icmbio.gov.br/sisbio/duvidas-frequentes/32-vegetais-

hidrobios.html> 

● <http://www.cfbio.gov.br/resolucoes-cfbio/145-resolucao-no-301-de-8-de-

dezembro-de-2012> 

● <http://www.icmbio.gov.br/sisbio/images/stories/instrucoes_normativas/IN_

154_coleta.pdf 

 

ALTERNATIVAS 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais indicam que as 

aulas práticas são procedimentos fundamentais para o ensino da área, aqueles que 

permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias, possibilitados 

pela observação, experimentação, comparação, estabelecimento de relações entre 

fatos ou fenômenos. Do mesmo modo, os PCN valorizam atitudes que podem ser 
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trabalhadas nas atividades práticas como: o incentivo à curiosidade, o respeito à 

diversidade de opiniões, a persistência na busca de informações e de provas obtidas 

por meio de investigação (BRASIL, 2000).  

Nas aulas práticas, os alunos têm a oportunidade de interagir com as 

montagens de instrumentos específicos que normalmente eles não têm quando em 

contato com um ambiente com um caráter mais informal do que o ambiente da sala 

de aula (BORGES, 2002).  

Vários professores não fazem o uso destas metodologias e estratégias devido 

à falta de condições específicas da escola. Salas superlotadas, falta de preparo, falta 

de material e desinteresse dos alunos são os problemas mais frequentes. Diante 

dessas dificuldades, compete a ele explorar os recursos didáticos disponíveis em sua 

unidade de ensino, buscar novos recursos didáticos e estratégias para tornar suas 

aulas mais atrativas, prazerosas e desafiadoras, para motivar os alunos a participarem 

e manter a qualidade do ensino.   

São desafios que englobam tanto o governo como a instituição, pois para 

Scholze (2004, p.12):  

 

“A escola não é a única responsável pelo sucesso ou fracasso do aluno, 

porém cabe a ela otimizar as condições de acesso ao letramento mediante a 

oferta de infraestrutura adequada, aproveitamento do tempo escolar, 

direcionamento dos seus esforços, organizando tanto o currículo como as 

atividades escolares, para auxiliar o aluno a superar as dificuldades através 

do estabelecimento de políticas compensatórias que visem garantir-lhe, 

durante o período que passa na escola, experiências ricas em conteúdo e 

prática”.  

 

Sabendo dessas dificuldades e das responsabilidades da escola e do 

professor, este manual, com o objetivo de auxiliar nessa questão, traz, além das aulas 

práticas, algumas sugestões para a substituição de materiais exigidos em laboratório 

por materiais alternativos, como na tabela a seguir: 

Material Original Material Alternativo 
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Becker ou Erlenmeyer Potes de iogurte ou PETs 

Frasco lavador Mini-PET com furinho na tampa 

Funil de vidro Funil de plástico ou parte superior das 

garrafas de PET 

Pinça de laboratório Pinça de farmácia 

Pipeta Conta-gotas ou canudinho 

Placa de Petri Pratinho plástico, tampa de vidro ou 

fundo de pote de margarina 

Proveta ou cilindro graduado Seringas 

Vareta de vidro Colher de metal ou plástico 

Fonte: O autor (2019)     

 

Mesmo em escolas com estrutura suficiente para a realização de aulas práticas, 

muitas vezes, dependendo do conteúdo, é necessário recorrer às práticas 

alternativas, como jogos didáticos. Atividades lúdicas, como os jogos didáticos, são 

inerentes ao ser humano (BRANCHER et al., 2006; CUNHA, 2012; ANDRADE et al., 

2013). São consideradas por alguns autores (e.g. TORRES et al., 2003; HUIZINGA, 

2005) como uma das principais bases da civilização, pois atuam como recursos que 

facilitam a comunicação e as relações interpessoais, bem como o processo de ensino-

aprendizagem.  

O lúdico é caracterizado por dois elementos: o prazer e o esforço, além de 

integrar várias dimensões como afetividade, trabalho em grupo e relações com regras 

pré-definidas (CUNHA, 1998). O uso de jogos didáticos como estratégia no processo 

ensino-aprendizagem é preconizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2008), que indicam que:  

 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de 

apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências 

no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do 

trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação e competição em 

um contexto formativo. O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que 

favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 
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professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 

desenvolverem capacidades pessoais e profissionais para estimular nos 

alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova 

maneira, lúdica e prazerosa e participativa, de relacionar-se com o conteúdo 

escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos 

(p.56).  

 

A despeito da grande potencialidade dos jogos didáticos serem utilizados como 

catalisadores da aprendizagem, Kishimoto (2001) observou que este seria um recurso 

pouco comum nas salas de aula a época de sua investigação. Os jogos didáticos mais 

utilizados estariam principalmente relacionados com as disciplinas de Artes e 

Educação Física.  

Este cenário pode ser o reflexo do preconceito, por parte de alguns professores, 

relacionado a utilização desta estratégia educativa (CHUNG et al., 1996; KISHIMOTO, 

1996; KISHIMOTO, 2001; CAMPOS et al., 2003). Muitos visualizam os jogos somente 

pelo lado do prazer e do divertimento, características por muito tempo consideradas 

como de pouca importância na formação de jovens (GOMES e FRIEDRICH, 2001).  

Parece que não é levado em consideração o grande potencial educativo que 

estes materiais podem apresentar, pois o estudante ao jogar ou brincar faz com que 

o jogo e o objeto de ensino tornem-se uma coisa só (VOLPATO, 2002) potencializando 

o seu interesse pelo aprendizado.  

Desta forma, através deste recurso lúdico, é possível notar que podemos 

aumentar a predisposição do estudante para aprender, o que é um dos pré-requisitos 

para uma aprendizagem potencialmente significativa (MOREIRA, 2011) e, portanto, 

mais duradoura, o que torna o estudante capaz de relacionar o conhecimento 

adquirido não apenas em situações semelhantes a apresentada, mas em diversas 

outras situações em sua vida diária.  

Buscando suprir as deficiências da maioria das escolas no que tange à 

realização de aulas práticas de zoologia, o presente manual tenta preencher as 

lacunas deixadas pelas dificuldades enfrentadas pelos professores, através de 

roteiros de práticas utilizando materiais alternativos e, se mesmo assim não for 

possível a realização das mesmas, neste material são disponibilizados jogos 
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didáticos, que se não alcançarem o mesmo resultado de aulas práticas, chegam bem 

próximo. 

 

O ENSINO DE ZOOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Apesar de antiga, a Zoologia somente alcançou importância no currículo 

escolar na metade do século XX. Nesse período ela era um dos principais 

componentes curriculares no Ensino de Ciências. Contudo a partir de 1970 foi 

perdendo espaço iniciando um negligenciamento constante e crescente no seu ensino 

o que é observado até os dias de hoje (OLIVEIRA et al., 2011).  

Nos currículos escolares, a Zoologia está atualmente vinculada às disciplinas 

de Ciências Naturais no Ensino Fundamental, e à Biologia no Ensino Médio e, é por 

meio dela que a história dos animais, em todos os seus aspectos, tem sido ensinada 

(OLIVEIRA et al., 2011).  

Apesar de constatar-se pouca ênfase da área de ensino de Ciências e Biologia 

voltadas para conhecimentos zoológicos na educação básica, é consenso a 

relevância de promover discussões e reflexões sobre essa abordagem, considerando 

a importância da disseminação de saberes que priorizem não apenas o assunto em 

sua especificidade, mas também, promovendo-se a inserção de conhecimentos 

voltados à sensibilização para preservação dos animais, colaborando para a 

construção de um meio ambiente saudável e equilibrado (SANTOS, 2010).  

Em frente às intensas transformações que a sociedade vem passando ao longo 

dos anos, cobra-se cada vez mais dos professores maior diversificação das 

metodologias utilizadas no ensino de Zoologia, no intuito de promover melhorias no 

processo de ensino-aprendizagem (SANTOS, 2010). 

No mundo contemporâneo, os educadores são cada vez mais cobrados a 

lecionar conteúdos que garantam aos seus alunos bons resultados em diferentes 

testes avaliativos, inclusive vestibulares. Entretanto, mais do que ensinar visando à 

aprendizagem de conteúdo, se faz necessário educar para a vida, formando-se 
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cidadãos críticos e capazes de tomarem decisões considerando o meio em que estão 

inseridos (SANTOS, 2010).  

O professor de Ciências/Biologia, ao abordar a Zoologia com os alunos, deveria 

apresentar-lhes a importância dos animais e das interações estabelecidas entre eles 

e com o meio, além dos impactos causados pelo desequilíbrio das mesmas. No 

entanto, Santos (2010) afirma que o ensino de Zoologia vem sendo negligenciado nas 

escolas, apontando-se a falta de contextualização e o desconhecimento por parte dos 

docentes das temáticas atuais relacionadas ao assunto. 

Carneiro (2009) enfatiza ainda como problemática emergente do ensino de 

Zoologia na educação básica, a demonstração dos grupos de animais 

separadamente, sem articulação das relações de parentesco entre eles, focando tão 

somente, nas características individuais de cada grupo e esquecendo-se a orientação 

dos PCNs (BRASIL, 1999; 2002), que indicam a evolução e a ecologia como eixos 

integradores do conhecimento biológico no ensino médio. Nesse contexto, o assunto 

é visto de forma desfragmentada, muitas vezes não se apontando as reais 

contribuições que o estudo dessa temática tem na sociedade e na compreensão do 

processo de origem da vida e as espécies biológicas.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) a história 

dos seres vivos deve ser abordada com o intuito de permitir aos estudantes o 

entendimento das relações de parentesco entre os organismos e que estes, por sua 

vez, são produto de um longo processo de evolução. Este enfoque pedagógico torna 

o Ensino de Zoologia mais dinâmico e interessante.  

Dentro da área de Ciências da Natureza, a BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) é dividida em três unidades temáticas (Matéria e Energia; Vida e Evolução; 

e Terra e Universo), a Zoologia está dentro da unidade de Vida e Evolução. No 

documento da BNCC coloca-se que esta área será a responsável pelo letramento 

científico dos estudantes, permitindo-lhes ter uma visão crítica e capacidade de 

atuação sobre o meio em que vivem através das práticas científicas. Nas Ciências da 

Natureza, pressupõe-se o aprendizado baseado em questões desafiadoras 

abordadas por meio da curiosidade dos alunos. Raciocinar cientificamente, 
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argumentar com base em evidências e compreender as vantagens e limitações do 

método científico são os pontos principais a serem reconhecidos pelos estudantes.  

No cenário atual da escola brasileira, citam-se alguns problemas relacionados 

ao professor que interferem na qualidade do Ensino de Zoologia entre eles: a 

prevalência de ideias criacionistas e concepções religiosas que se misturam com os 

conhecimentos científicos; a formação inicial deficitária do professorado que não 

fornece suporte adequado para trabalhar o assunto; o desinteresse na socialização 

de conhecimentos científicos e na ausência de utilização de recursos didáticos; o 

ensino livresco, além da desvalorização profissional reforçada pelos baixos salários, 

pelo número elevado de estudantes em sala de aula e pela carga horária excessiva 

(OLIVEIRA et al., 2011). 

Uma das maneiras de relacionar o parentesco entre os grupos de animais é 

através de aulas práticas: comparando-se morfologicamente suas estruturas, 

visualizando aspectos embriológicos e evidências evolutivas, entre outros. Da mesma 

forma, as aulas práticas além de despertar o interesse do aluno pelo conteúdo, 

favorecem a aprendizagem como também ajudam a apontar as reais contribuições 

que o estudo da Zoologia traz para a sociedade, como por exemplo, as relações 

ecológicas, que influenciam direta e indiretamente o fluxo energético nas cadeias 

alimentares. Dessa maneira, a problemática citada por Carneiro (2009) e a orientação 

dos PCNs (BRASIL, 1999; 2002) podem ser atendidas por esse método de ensino.  

Tradicionalmente, em Zoologia, os animais são divididos em dois grandes 

grupos, o dos invertebrados, que não possuem vértebras, e os vertebrados, que as 

apresentam. Porém, essa divisão não representa uma dicotomia evolutiva entre os 

animais. Atualmente, as relações filogenéticas dos 35 filos animais reconhecidos, 

ainda envolvem vários pontos de polêmica entre os especialistas (LOPES e ROSSO, 

2016). 

Apesar da existência desses 35 grupos animais, apenas nove são exigidos pela 

Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental (BNCC, 2017), que são os 

filos: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda, 

Echinodermata e Chordata. 
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FILOS PORIFERA E CNIDARIA  

Introdução 

O filo Porifera (poríferos) reúne as esponjas, animais aquáticos que vivem fixos 

ao substrato, ou seja, que são sésseis. O corpo das esponjas possui numerosos 

poros, característica que deu o nome ao filo (poros = poro; phorus = portador de). No 

ápice do corpo desses animais, há uma abertura maior denominada ósculo. 

Internamente, há uma cavidade chamada átrio ou espongiocele (cele = cavidade), que 

não é uma cavidade digestória, já que nela não há lançamento de enzimas que atuam 

na digestão extracelular do alimento (RUPPERT et al., 2005).  

Esponjas são conhecidas também por abrigar diversos organismos. Estas 

associações são extremamente variadas, e incluem crustáceos (RIBEIRO et al., 2003; 

ABDO, 2007), poliquetos (ÇINAR et al., 2002), equinodermos (TURON et al., 2000; 

HENKEL; PAWLIK, 2005) e peixes (ROCHA et al., 2000).   

Em anos recentes, este grupo tem sido um dos mais prolíficos, dentre toda a 

diversidade biológica, em fornecer novas moléculas bioativas ou com estruturas 

incomuns (ver BLUNT et al., 2009, e revisões anteriores desta série). Vários 

compostos foram isolados de diferentes espécies e testados quanto a uma grande 

variedade de mecanismos de ação, que vão desde atividade antimicrobiana e antiviral, 

à citotóxica e anti-inflamatória. A diversidade de estruturas químicas é enorme, 

incluindo terpenos, nucleosídeos, peptídeos cíclicos e alcaloides (SIPKEMA et al., 

2005).  

O filo Cnidaria forma um conjunto altamente diversificado, que inclui medusas, 

anêmonas-do-mar, corais e hidras, além de algumas formas menos conhecidas, como 

os hidroides, as gorgônias, os sifonóforos, os zoantídeos e mixozoários (BRUSCA et 

al., 2018).  

Os corais servem de habitat especializado para invertebrados de hábito críptico 

e como fonte de recursos em relações de comensalismo, mutualismo e parasitismo. 

São importantes construtores do ecossistema recifal e ocorrem como “espécies-
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chave” das comunidades coralíneas (FRANSOZO e NEGREIROS-FRANSOZO, 

2016). Em todo o mundo os recifes de coral são conhecidos pela sua beleza de 

variedade de vida, formas e cores e pelo grande apelo ético e espiritual (SALM et al., 

2000). Mas, ainda segundo esses autores, é no sentido material que os recifes 

apresentam a sua maior importância na subsistência e na segurança que eles provêm 

às comunidades costeiras das regiões tropicais.   

A riqueza de espécies e funções ecológicas dos recifes de coral chama a 

atenção para seu valor econômico, seja como uma significante fonte de alimentos, 

seja como enorme potencial atrativo para o turismo. De uma forma geral, os bens e 

serviços gerados pelos recifes podem ser avaliados em US$ 375 bilhões anuais 

(COSTANZA et al., 1997).  

 

PRÁTICAS 

Reconhecendo a morfologia de uma esponja 

 

Objetivos 

 

 Reconhecer e compreender a morfologia externa dos poríferos.  

 

 

Materiais 

     

Berinjelas, facas, palitos de churrasco e recipientes com água.  

 

Procedimentos   
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a) Com um palito de churrasco, efetue várias perfurações horizontais na 

berinjela. 

b) Com o auxílio de uma faca, efetue cuidadosamente uma abertura na porção 

superior da berinjela. 

c) Coloque a berinjela dentro de um recipiente com água, observando a 

orientação do fluxo de água em seu interior.  

 

Resultados e discussão 

 

1) É correto afirmar que os poríferos apresentam tecidos bem organizados 

formando órgãos? Justifique sua resposta. 

 

Confeccionando estruturas de um porífero 

 

Objetivos 

 

Reconhecer e compreender a morfologia dos poríferos.  

 

Materiais  

 

Massa de “biscuit” (ou massa de modelar ou argila), tinta guache de várias 

cores (no caso de usar biscuit ou argila), régua, tesoura, palitos de madeira, papel 

sulfite, estilete, fita adesiva, pincel, caneta, papelão, um livro texto como referência.  
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Procedimentos  

 

a) Os alunos deverão confeccionar três modelos de esponjas em biscuit (massa 

de modelar ou argila) por cada participante.  

b) Cada modelo deverá ser confeccionado sobre um pedaço de papelão de 

tamanho uniforme (sugestão: 30 x 20 cm) e cada estrutura do modelo deve ser 

identificada com palitos contendo etiquetas com o nome da estrutura correspondente.  

c) As estruturas presentes nos modelos deverão receber colorações diferentes, 

de maneira a facilitar a sua identificação.  

d) No primeiro modelo, cada aluno deve escolher 3 entre os 10 modelos de 

espículas apresentadas e seguidamente, identificar e representar através de 

modelagem.  

e) O segundo modelo deve apresentar os tipos de reproduções assexuadas 

encontradas nos poríferos, gemulação e brotamento.  

f) O último modelo deve apresentar as principais estruturas presentes na 

morfologia externa e interna de um porífero.  

 

 

Resultados e discussão  

 

1) De que forma poderia se dar a circulação da água e dos alimentos no corpo 

dos poríferos? 
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1.1.1.1.1 Conhecendo uma esponja1 

 

Os representantes do filo Porifera são as esponjas, os primeiros animais 

pluricelulares a surgirem na Terra. A organização do corpo das esponjas é 

extremamente simples. Não possuem órgãos nem sistemas, apenas tecidos 

rudimentares.  Não possuem boca, nem cavidade digestiva e muito menos células 

especializadas, como as musculares e as nervosas, que caracterizam animais mais 

complexos.  São seres aquáticos, de água doce ou salgada, sem muita mobilidade na 

fase adulta.  

A classe Demospongiae reúne as esponjas de água doce. Essas podem ser 

encontradas em rios, lagos, represas que apresentem água doce mais o u menos 

permanente. São animais filtradores que apresentam uma circulação de água dentro 

do próprio corpo.  

Ao observarmos a morfologia das esponjas, notamos uma camada externa 

denominada pinacoderme, numerosos poros, que permeiam a parede corporal, os 

quais são orifícios microscópicos delimitados por células tubulares, denominadas 

porócitos. Os porócitos formam o s poros das esponjas. A água entra na esponja 

através dos poros, passa pelos canais aferentes (inalantes), chega até as câmaras 

flageladas, segue para os canais eferentes (exalantes) e sai para o meio externo pelos 

ósculos, orifícios maiores. Todo este sistema aquífero é sustentado por espículas de 

sílica e fibras de espongina que formam uma matriz onde este sistema fica inserido.  

Podem apresentar esqueleto orgânico formado por fibras de espongina e 

esqueleto inorgânico formado por espículas de sílica. Estas espículas apresentam 

diversas formas e tamanhos (megascleras = maiores e microscleras = menores). 

Cada espécie apresenta um conjunto característico de espículas.  

                                            
1PORTO, L. A. C. Protocolo das aulas práticas. Universidade Católica de Goiás, departamento de 

Biologia, 2010. 
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Quase todas as esponjas têm a capacidade de formar gêmulas, ou seja, corpos 

de resistência à seca, às temperaturas extremas e à variação na concentração iônica 

da água. Estas gêmulas guardam no seu interior células com poder de regeneração.  

 

Objetivos  

 

Reconhecer as principais estruturas morfológicas, ou seja, que caracterizam o 

corpo desses animais. Serão observados: poros, canais inalantes, canais exalantes, 

ósculos, espículas, fibras de espongina e gêmula.  

 

Material 

 

Amostras de esponjas de água doce Oncosclera navicella, microscópios 

estereoscópicos, placas de Petri.  

 

Procedimento  

 

a) Com auxílio de uma pinça pegar um fragmento da esponja;  

b) Colocar sobre uma placa de Petri;  

c) Examinar o material sob microscópio estereoscópico;  

d) Reconhecer as estruturas morfológicas descritas acima  

e) Desenhar e fazer anotações pertinentes.   
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Identificando as classes dos cnidários2 

 

Objetivos  

 

Reconhecer as quatro classes de cnidários: Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa e 

Cubozoa, assim como, as estruturas morfológicas externas.  

 

Materiais 

 

Exemplares preservados de cnidários, lâminas preparadas, lupa, pinça, placas 

de Petri.  

 

Procedimentos  

 

a) Com o auxílio de uma lupa examinar exemplares de cnidários;  

b) Desenhar e indicar as estruturas morfológicas externas;  

c) Identificar cada uma das classes;  

 

Montando uma água viva3 

 

                                            
2PORTO, L. A. C. Protocolo das aulas práticas. Universidade Católica de Goiás, departamento de 

Biologia, 2010. 
3PEREIRA, S. G.; FONSECA, G. A. G.; FELIZ, G. P. et. al. Manual de aulas práticas de ciências e 

Biologia - compêndio -/Alunos do 4º Período de Ciências Biológicas FCJP 2015. 
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A água-viva é uma das criaturas mais bonitas, estranhas e misteriosas que 

existem. Tão perigosas quanto bonitas existem milhares de espécies diferentes a 

maioria é transparente e tem o formato de um sino.  

 

Objetivos  

 

Compreender e visualizar algumas das estruturas dos Cnidários.  

 

Materiais  

 

Fotos, vídeo, balões, água, tesoura, canetas hidrocolor, fita adesiva dupla-face, 

lã colorida.  

 

Procedimentos  

 

a) Encha os balões com água, corte os fios de lã em tamanhos diferentes para 

montar os tentáculos. 

b) Cole os fios no balão utilizando a fita adesiva, com cuidado para não estourar 

os balões. 

c) Com as canetas os alunos deverão desenhar as estruturas visíveis no balão.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Onde se localiza a boca da água viva?  
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2) As águas vivas podem ser carnívoras?  

3) O que você achou da pratica?  

 

JOGOS 

 

Descobrindo a palavra4. 

 

Este jogo pode ser utilizado para complementar o estudo de qualquer um dos 

Invertebrados.  

 

Objetivos  

 

Facilitar o trabalho deste assunto pelos professores; otimizar o processo de 

aprendizagem; revisar o assunto trabalhado, estimulando a rapidez no raciocínio e a 

relação entre os conceitos que, geralmente, são vistos durante as aulas de forma 

fragmentada e sem a continuidade existente dentro desta área de estudos. Além disto, 

este jogo visa estimular o trabalho em equipe em todo seu decorrer, principalmente 

na fase das perguntas que serão respondidas conjuntamente. Na fase das perguntas 

individuais ainda pretende-se valorizar a participação de cada um dos alunos, 

mostrando para eles que todos têm importância para o desempenho do grupo do qual 

fazem parte.  

 

Materiais  

                                            
4CANDIDO, C.; FERREIRA, J.de F. Desenvolvimento de material didático na forma de um jogo para 

trabalhar com zoologia dos invertebrados em sala de aula. Cadernos da Pedagogia, v. 6, n. 11, p. 22-

33, 2012. 
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-Vinte e quatro cartas com perguntas para os alunos; 

-Quarenta cartas contendo letras que formarão cinco nomes de algum animal 

invertebrado cujo nome contenha oito letras em sua constituição, 

- Cinco cartas iguais que terão perguntas que serão respondidas por cada um 

dos grupos.  

Estes números ainda podem variar de acordo com o número de grupos 

formados na sala e com o número de letras de cada nome de animal escolhido, a 

critério do professor. As cartas podem ser confeccionadas em EVA, papel cartão ou à 

critério do professor.  

 As cartas com perguntas individuais deverão conter perguntas diretas e com 

respostas curtas e rápidas, pois os alunos terão um tempo delimitado para respondê-

las. Alguns exemplos de perguntas individuais utilizadas no baralho confeccionado e 

de possíveis respostas, são:  

1) Suas larvas vivem em lagoas com caramujos e penetram pela pele do 

homem. A que filo pertence o animal cuja larva foi descrita? R: Filo Platelmintes.  

2) Qual o ganho evolutivo do Filo dos Platelmintos relacionados ao sistema 

nervoso destes animais em relação aos grupos mais primitivos, como os Cnidários? 

R: Sistema Nervoso com centralização.  

3) Que estruturas dão nome ao segundo Filo estudado da escala evolutiva? R: 

Cnidócitos ou Cnidoblastos.  

4) Como os Poríferos realizam a distribuição de substâncias pelo organismo e 

a excreção? R: Por Difusão com o ambiente aquático.  

5) Qual a principal função dos coanócitos? Em que filo estas células aparecem? 

R: Captura de partículas de alimento. Poríferos.  
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6) Que hábito do ciclo de vida dos Ancilostomídeos que fazem com que a 

Ancilostomose seja também conhecida como amarelão? R: Estes vermes alimentam-

se de sangue de seu hospedeiro.  

7) Solos que contêm muitas minhocas são considerados férteis. Como as 

minhocas garantem esta fertilidade (duas formas)? R: Promovem a formação de 

húmus e a aeração do solo.  

8) Qual o sistema que apareceu pela primeira vez nos anelídeos? De que tipo 

ele é? R: Sistema circulatório fechado.  

9) Como podemos distinguir, observando externamente, um platelminto de um 

nematelminto? R: Pelo formato do corpo, achatado ou cilíndrico.  

10) Em quais partes o organismo de um molusco pode ser dividido? R: Cabeça, 

massa visceral e pé.  

11) Que estrutura, característica do grupo dos moluscos, é secretada pelo 

manto? R: Concha.  

12) Que tipos de Respiração ocorrem dentre as classes de Moluscos? R: 

Branquial, Cutânea e Pulmonar.  

13) É possível que um animal diblástico apresente celoma? Porque? R: Não, 

pois não têm mesoderme. 

14) Qual o sistema que desempenha funções de locomoção, circulação, 

respiração e excreção em animais pertencentes a um filo exclusivamente marinho? R: 

Sistema Ambulacral.  

15) Como são os Sistemas Respiratório e Circulatório dos Insetos? R: Sistema 

Respiratório Traqueal e Circulatório Aberto. - A que classe do filo Artrópoda a lagarta 

pertence? R: Classe Insecta.  

16) Insetos e Aracnídeos são classes do filo Artrópoda. Observando animais 

destas classes, como podemos diferenciá-los? R: Pelo número de pernas, 

segmentação do corpo e presença ou não de asas e antenas.  
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17) Cite duas características que permitiram aos Artrópodes conquistarem o 

ambiente terrestre definitivamente? R: Exoesqueleto de quitina e pernas articuladas.  

18) Em que regiões do organismo humano a larva de Ascaris lumbricoides 

passa desde a eclosão dos ovos até chegar a sua fase adulta? R: Move-se com a 

corrente sanguínea passando pelo fígado, coração, pulmão, traqueia, esôfago, 

estômago e intestino delgado.  

19) Cite a principal medida profilática para prevenir a Teníase. R: Não ingerir 

carne de boi ou de porco malcozidas.  

20) Como ocorre a transmissão da Cisticercose humana? R: Pela ingestão de 

água ou alimentos contaminados com ovos de tênia.  

21) Tanto a teníase quanto a Cisticercose podem ser causadas pela Taenia 

solium. Que tipo de hospedeiro o homem é nestas duas doenças? R: Definitivo na 

Teníase e intermediário na cisticercose.  

22) Quais estruturas são responsáveis pela percepção luminosa nas planárias? 

R: Ocelos.  

23) Porque a planárias buscam locais sombreados para sobreviverem? R: Pois 

assim evitam a dessecação.  

24) Quais os tipos de reprodução que aparecem no ciclo de vida dos cnidários? 

R: Sexuada e assexuada por estrobilização.  

 As perguntas que serão feitas ao grupo poderão ser mais abrangentes, para 

que os alunos abordem os Filos de maneira evolutiva e comparada. Uma sugestão 

para as cartas elaboradas para este fim é:   

 Sobre o animal cujo nome foi recebido pelo grupo, respondam:  

1) A que filo pertence?  

2) Que características do animal permitem classificá-lo neste grupo?  

3) Que aquisições evolutivas este grupo apresenta em relação ao anterior?  
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Procedimentos  

 

a) Dividir a turma em cinco grupos. 

b) Cada grupo receberá o nome de um animal, o qual deverá completar com as 

letras ganhas a cada resposta correta para ganhar o jogo. 

c) Orientar os alunos para que cada grupo forme um círculo dentro da sala. 

d) À frente da sala, próximo à lousa ou em uma região determinada pelo 

professor, deverão ser dispostas cinco carteiras, uma por grupo. Em cada uma destas 

carteiras deverão ser colocadas uma folha de papel em branco, lápis e borracha. 

e) Cada grupo deve enviar um integrante de sua equipe que deverá se 

posicionar na carteira reservada para o seu grupo que estará à frente da sala. Com 

os alunos em seus lugares, o professor escolherá uma carta com uma das perguntas 

individuais. 

f) Com os alunos devidamente posicionados, o professor escolherá uma 

pergunta e lerá alto para toda a turma. Sem a ajuda dos colegas, os alunos que 

estiverem nas carteiras reservadas escreverão a resposta para a pergunta na folha 

de sua equipe em um prazo de trinta segundos, marcados pelo professor. Decorrido 

o tempo, os alunos deverão parar de escrever. 

g) Passado o tempo de resposta, o professor lerá o que cada um dos cinco 

alunos respondeu e, caso a resposta esteja certa, o aluno levará uma letra da palavra 

de seu grupo. Se errar, o aluno voltará ao grupo sem letra alguma. 

h) As rodadas devem se suceder, sempre com alunos diferentes de cada grupo 

respondendo as questões. 

i) Quando um dos grupos obtiver todas suas cartas, ele deixará de participar 

das rodadas e os integrantes deverão, juntos, responder em uma folha as questões 
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da carta de perguntas destinada ao grupo com relação ao animal cujo nome foi 

formado com as letras adquiridas. 

j) Mesmo que um dos grupos ou mais já estejam nesta fase, as rodadas devem 

se seguir até que todos conquistem suas cartas. 

k) Ao terminarem de responder as questões com as respostas escritas em 

folhas de papel, os grupos devem entregá-las para o professor. 

l) Será considerado vencedor, o grupo que primeiro entregar a folha com as 

respostas devidamente corretas.  

FILOS PLATYHELMINTHES E NEMATODA 

 

 

 

 

Introdução 

 

O filo Platyhelminthes (do grego platy, “chato”; e helminthe, “verme”) inclui 

cerca de 26.500 espécies viventes de vermes de vida livre e parasitários; algumas 

estimativas sugeriram que existam mais de 100.000 espécies ainda não descritas 

(BRUSCA et al., 2018).  
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O filo Platyhelminthes é formado por quatro classes: Turbellaria, Monogenea, 

Trematoda e Cestoda. Destas, somente a primeira é constituída por animais de vida 

livre, como as planárias. As outras incluem exclusivamente vermes ecto ou 

endoparasitas, tornando o filo o mais representativo em número de animais parasitas. 

As relações de parasitismo entre os animais deste filo estão entre as mais estudadas. 

O parasito é metabolicamente dependente do hospedeiro, o que pode causar a 

geração de toxinas, danos a tecidos e consumo de nutrientes, resultando em doenças 

severas e morte (KHURANA et al., 2005).  

Um grande número de doenças em seres humanos ou outros hospedeiros 

mamíferos é causado pela infecção com formas larvais destes organismos. Entre os 

platelmintos, Echinococcus spp, Taenia spp, Fasciola spp e Schistosoma spp têm sido 

bastante investigados em laboratório (por exemplo, McMANUS et al., 2004; JEON et 

al., 2005). Estes vermes causam infecções e infestações que representam problemas 

de alto nível econômico humano e veterinário (CRAIG e CRAIG, 2005; HARTGERS 

et al., 2006).  

Os nematoides (Filo Nematoda) são vermes cilíndricos, alongados, fusiformes, 

pseudocelomados, com o corpo geralmente não ornamentado (WRIGHT, 1991). A 

distribuição geográfica dos nematoides é cosmopolita, abrangendo todos os 

ecossistemas conhecidos e praticamente todos os nichos disponíveis na biosfera, 

desde o fundo dos oceanos, nas suas fontes termais até as geleiras da Antártida além 

de parasitarem outros Metazoários e plantas.  

Alguns nematoides como Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale e 

Necator americanus, Ancylostoma braziliense, Wuchereria bancrofti e Enterobius 

vermicularis são parasitas do homem e causam-lhes doenças como a ascaridíase, 

ancilostomíase ou amarelão, bicho-geográfico, filariose ou elefantíase e oxiurose, 

respectivamente (NEVES, 2009). Os nematoides fito patogênicos são de grande 

importância para agricultura mundial devido às perdas significativas que causam em 

culturas de elevada importância econômica. Seu controle é muito dispendioso e eleva 

significativamente os custos acarretando em redução dos lucros dos produtores 

(SANTOS, 2011).  
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A existência de grupos funcionais, de acordo com hábito alimentar, e as 

estratégias reprodutivas permite o uso dos nematoides como indicadores de condição 

de uso do solo, pois, as alterações edafoclimáticas e antrópicas, podem influenciar na 

distribuição de alimentos para esses grupos, modificando sua abundância e 

diversidade (RITZINGER et al., 2010).   

PRÁTICAS  

 

Morfologia dos platelmintos e nematódeos 

 

Objetivos 

 

Conhecer a morfologia externa de alguns vermes; diferenciar os platelmintos 

dos nematódeos; entender o modo de transmissão de algumas verminoses.  

 

Materiais  

 

Exemplares de vermes conservados do acervo da instituição, pinça, lupa, 

microscópio estereoscópico e óptico, placa de Petri e lâminas permanentes de ovos 

de vermes.  

 

Procedimento  

 

a) Observar a morfologia externa dos platelmintos: corpo ou estróbilo, anéis 

(proglótides), forma do corpo.  
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b) Observar a morfologia externa dos nematódeos: forma do corpo, ânus, boca, 

cutícula e o dimorfismo sexual.  

c) Com o auxílio do microscópio óptico, observar as lâminas permanentes de 

ovos de vermes.  

 

Resultados e discussões  

 

1) Faça um desenho de cada verme observado.  

2) Descreva as características dos vermes observados.  

 

Observação de planárias 5 

 

Objetivos  

 

Observar a morfologia e o comportamento durante a alimentação de uma 

planária. 

 

Materiais 

 

Pedaço pequeno de fígado bovino, barbante ou linha, jarra, três potes de vidro 

com tampa, luvas, pincel pequeno, duas placas de Petri ou similar, papel de filtro 

descartável de café, suporte para o filtro de café, etiquetas, lupa e exemplares de 

planárias.  

                                            
5GUIMARÃES, L. R. Atividades para aulas de ciências.  São Paulo: Nova Espiral, 2009. 



97 

 

 

 

Procedimento 

 

a) Etiquetar os potes de vidro com os números 1, 2 e 3.  

b) Colocar as luvas e coletar uma pequena amostra da água de um lago usando 

a jarra.  

c) Despejar em dois potes de vidro (1 e 2) até que ocupe 2/3 deles.  

d) Fazer essa coleta próximo a um local onde haja vegetação (se um pouquinho 

dessa vegetação também for coletado, melhor).  

e) Amarrar o pedaço de fígado com um barbante ou uma linha e deixar 

mergulhado dentro do pote 1, tampado.  

f) Pegar o pote 2 e filtrar a água com o papel filtro em um suporte adequado. 

Dessa forma, a água ficará com menos detritos.  

g) Colocar um pouco de água filtrada no pote 3 em duas placas de Petri.  

h) Depois de duas horas, retirar o pedaço de carne do pote 1 e colocar dentro 

de outra placa de Petri. Se necessário, use a lupa para visualizar os animais.  

i) Com auxílio da lupa, é possível observar as regiões da cabeça, do corpo, da 

faringe, os ocelos e as pigmentações do corpo.  

Observação: Para manter as planárias vivas, use a água do lago (pote 3) ou 

água mineral. Os animais podem morrer se for utilizada água clorada (água de 

torneira).  

 

Resultados e discussão  

 

1) Represente as estruturas observadas nas planárias usando legendas.  
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2) Coloque um pequeno pedaço de fígado próximo da planária e registre o que 

observou. O que se pode concluir sobre o comportamento alimentar de uma planária?  

 

JOGOS 

 

O mundo das parasitoses6. 

 

Materiais 

 

Peões (um por aluno); tabuleiro (deverá ser impresso, recortado e montado 

corretamente); papel para anotação; lápis ou caneta; 44 cartas.  

 

Como jogar 

 

O jogador deve seguir a trilha do Mundo das Parasitoses, percorrendo cada um 

dos setores do tabuleiro. Ao se deparar com cada uma das casas com indicações de 

cartas, deve selecionar a carta correspondente àquela casa, ler seu conteúdo 

silenciosamente e anotar em uma folha: o setor do jogo, o caminho tomado (caso se 

aplique), a cor da carta e a resposta que julga ser a correta, sem mostrar seu palpite 

a seus concorrentes. Ao final do jogo, na nuvem “Calcule seus Pontos”, o professor 

juntamente com cada aluno deverá conferir as repostas anotadas para cada pergunta, 

lhes atribuído os pontos devidos: em caso de resposta correta, o aluno recebe o total 

de pontos correspondente àquela cor de carta, já em caso de resposta incorreta, 

                                            
6Jogos didáticos: simulações para auxiliar no ensino-aprendizagem de zoologia – III CONEDU 
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nenhum ponto deverá ser somado. Ao final, o aluno com maior número de pontos é 

declarado vencedor.  

Tipos de Cartas:  

 a) Carta Azul: Carta com perguntas gerais sobre o tema/filo a ser abordado em 

cada setor do jogo. Valor: 2 pontos.  

b) Carta Amarela: Carta com a descrição de uma situação-problema 

introdutória da parasitose a ser abordada. Valor: Não vale pontos.  

c) Carta Verde: Perguntas específicas sobre as parasitoses abordadas em cada 

setor do jogo. Valor: 3 pontos.  

d) Carta Branca com Cruz Vermelha: Perguntas relacionadas à doença 

causada por cada parasita em específico. Valor: 4 pontos.  

e) Carta Laranja (Carta Bônus): Perguntas sobre cada um dos 

temas/parasitoses com graus de dificuldade mais elevados. Valor: 6 pontos.  

 

Cartas do jogo: O mundo das parasitoses 
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Tabuleiro do jogo: O mundo da parasitoses 
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Modelo do tabuleiro montado 
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FILOS MOLLUSCA E ANNELIDA 

 

 

1.1.1.2 Introdução 

 

 Os moluscos incluem alguns dos invertebrados mais bem-conhecidos, entre 

eles, os caracóis, mariscos, lesmas, lulas e polvos. Países costeiros recolhem 

anualmente milhões de toneladas de moluscos, comercializados como alimento 

(BRUSCA et al., 2018).  

Mollusca é o segundo maior filo animal em número de espécies e apresenta 

um inequiparável grau de variação morfológica, com representantes em quase todos 

os nichos. Invadiram quase todos os ambientes, ocorrendo das fossas abissais até as 

mais altas montanhas; das geleiras da Antártica até desertos tórridos. Vários grupos 

de bivalves e gastrópodes saíram do mar e invadiram a água doce e, no caso dos 

gastrópodes, o ambiente terrestre (SIMONE, 1999; 2003). Participam do cotidiano do 

homem desde a pré-história, principalmente como alimento, mas também como 

adorno, vetores de doenças, itens de coleção, produtores de pérolas etc. (SANTOS, 

2018).   

Do ponto de vista ecológico, possui papel-chave em seus habitats, tanto pelo 

modo de alimentação (carnívoros, herbívoros, filtradores, depositívoros, parasitas e 

comensais), na ciclagem de nutrientes, e na capacidade de se enterrar e revolver o 
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sedimento auxiliando na oxigenação do mesmo (BOFFI, 1979). É um filo 

representante da macrofauna bentônica de extrema importância (OLIVEIRA, 

ALMEIDA, 2000), desempenhando papel de destaque, dado sua riqueza, abundância 

e ubiquidade (ABSALÃO, PIMENTA, 2005).  

Os anelídeos formam um grande grupo de invertebrados vermiformes 

triblásticos e celomados. Abundantes e muito diversificados em todos os tipos de 

habitats marinhos, os anelídeos também estão representados em ambientes de água 

doce e terrestres. Há desde formas intersticiais, com menos de 1 mm de comprimento, 

a grandes minhocas terrestres, bem como alguns poliquetas marinhos, com mais de 

3 m. A maioria dos táxons é de vida livre, com hábitos errantes ou sedentários, mas 

há também espécies comensais, mutualistas e até mesmo ecto e endoparasitas 

(FRANSOZO e NEGREIROS-FRANSOZO, 2016).  

Os anelídeos têm um papel ecológico vital. Nos ecossistemas aquáticos, 

sobretudo nos estuarinos e nos lagunares, oligoquetas e poliquetas são dos grupos 

de invertebrados mais numerosos e diversificados contribuindo direta ou 

indiretamente para a alimentação de numerosas espécies, algumas das quais 

consumidas pelo homem (BRUSCA et al., 2018).  

 

PRÁTICAS   

Observando a morfologia dos moluscos (cefalópodes) 

Objetivos  

 

Visualizar as principais características dos moluscos. Diferenciar as principais 

classes de moluscos.  
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Materiais  

 

Exemplares de lulas e polvos (fornecidos pela instituição), luvas, bandejas, 

tesouras, bisturis, pinças, lupas.  

 

Procedimentos  

 

a) Observe a morfologia externa das lulas, identificando suas principais 

estruturas.  

b) Sob orientação do professor, observe a morfologia interna das lulas, 

identificando suas principais estruturas.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Faça um desenho nos espaços seguintes da morfologia externa e interna da 

lula, apontando as principais estruturas observadas.  

2) Descreva as características gerais dos integrantes do filo Mollusca.  

3) Ao contrário da maioria dos moluscos, os cefalópodes podem se deslocar 

rapidamente. Que características apresentadas pelos organismos desse grupo 

representam formas de adaptação ao hábito nadador?  
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Morfologia dos anelídeos 

 

Objetivos  

 

Compreender e visualizar as principais características dos anelídeos.  

 

Materiais  

 

Exemplares de minhocas, placas de Petri, pinças, bisturis, lupas, alfinetes, 

pedaços de isopor.  

 

Procedimentos  

 

a) Com o auxílio de uma lupa, observe a morfologia externa de uma minhoca, 

identificando as suas principais estruturas.  

b) Posicione uma minhoca sobre um pedaço de isopor, fixando-a com alfinetes 

posicionados em suas extremidades.  

c) Com o auxílio de um bisturi, realize um corte longitudinal superficial no corpo 

da minhoca, fixando alfinetes nas extremidades do corte.  

d) Observe a morfologia interna da minhoca, examinando suas principais 

estruturas.  
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Resultados e discussão  

 

1) Faça um desenho nos espaços seguintes da morfologia externa e interna da 

minhoca, apontando as principais estruturas observadas.  

2) Descreva as características gerais dos integrantes do filo Annelida.  

3) Qual a importância da minhocas para o meio ambiente?  

 

FILO ARTHROPODA   

 

 

Introdução   

Os artrópodes (do grego, arthros: articulado e podos: pés, patas, apêndices) 

constituem o maior filo existente correspondendo a cerca de 70% de todas as espécies 



114 

 

 

descritas atualmente (GRIMALDI e ENGEL, 2005). A grande capacidade adaptativa 

dos artrópodes possibilitou a este grupo sobreviver em praticamente todos os 

ambientes (SILVA, 2010).  

Os artrópodes são triblásticos, celomados, de simetria bilateral. Apresentam 

metameria, sendo comum a fusão de metâmeros formando tagmas. Os insetos, por 

exemplo, têm o corpo dividido em três tagmas: cabeça, tórax e abdômen. Existem 

cinco grupos claramente diferenciáveis de artrópodes, que geralmente são 

reconhecidos como subfilos: Trilobitomorpha (trilobitas e seus parentes, com registro 

fóssil desde o início do período Cambriano até o final do Permiano); Crustacea 

(caranguejos, camarões etc.); Hexapoda (insetos e seus parentes); Chilopoda e 

Diplopoda; e Chelicerata (caranguejos-ferradura, euriptéridos, aracnídeos e 

picnogonídeos) (BRUSCA et al., 2018).  

Os artrópodes têm feito parte da história da humanidade desde os seus 

primórdios. Artrópodes são conhecidos como pragas, vetores de doenças transmitidas 

a humanos, plantas e animais, mas também pelo papel que desempenham como 

polinizadores, proteção natural contra pragas – inclusive na proteção contra outros 

artrópodes – recursos alimentares e fonte de matéria-prima para a indústria e 

medicina. Assim, se por um lado são responsáveis por perdas anuais da ordem de 20 

a 50% da produção global agrícola potencial e transmitem doenças como a malária, 

que afeta quase 10% da população mundial (THACKER, 2002), por outro, suprem a 

humanidade com milhões de toneladas de alimento anualmente, comercializadas por 

bilhões de dólares, como no caso da pesca de crustáceos marinhos (FRANSOZO e 

NEGREIROS-FRANSOZO, 2016).  

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

PRÁTICAS   

 

Métodos de coleta de artrópodes 

 

Introdução  

 

A coleta de artrópodes para sua posterior montagem e preservação constitui-

se em uma importante ferramenta para o estudo e aprendizado desse grupo de 

organismos. O grande número de espécies desse filo acaba refletindo também em 

uma grande variedade de formas, tamanhos, hábitos e ambientes ocupados pelos 

seus representantes; de maneira que os materiais utilizados em uma coleta variam de 

acordo com o comportamento e a biologia da espécie a ser coletada, assim como o 

objetivo do coletor. Uma coleta é considerada ativa quando a presença do coletor é 

exigida e, passiva quando não exige a presença constante do coletor sendo realizada 

por meio de armadilhas.  

 

Objetivos  

 

 Conhecer os principais métodos utilizados para a captura de artrópodes.  

 

Materiais  

 

Redes entomológicas, redes de varredura, aspiradores entomológicos, 

envelopes entomológicos, bandejas coloridas, recipientes de plástico, frascos de 

vidro, pinças, água, álcool 70%, detergente.  
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Procedimentos  

 

Acompanhado de seu professor, dirija-se a algum parque ecológico, mata, 

pomar, ou outro local arborizado, observando o funcionamento e manuseando com 

supervisão os principais equipamentos utilizados para a coleta de artrópodes.  

 

Observando as características e diversidade dos insetos 

 

Objetivos  

 

Compreender e visualizar as principais características dos insetos assim como 

a diversidade existente entre os grupos de insetos.  

 

Materiais  

 

Exemplares de insetos, placas de Petri, pinças, lupas.  

 

Procedimentos  

 

a) Com o auxílio de uma pinça e de uma lupa, observe as principais 

características do(s) inseto(s) recebido(s) pelo seu grupo.  

b) Compartilhe o inseto recebido com os demais grupos.  

Poderia colocar uma tabela com as características que devem ser observadas 

e um espaço para a descrição da característica. 
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Resultados e discussão  

 

1) Desenhe no espaço abaixo o (s) inseto (s) recebido (s), indicando suas 

principais estruturas.  

2) Descreva as características gerais da classe Insecta. 

3) Quais as semelhanças e diferenças observadas entre os diversos insetos 

visualizados pelo seu grupo?  

4) O gráfico a seguir representa a curva de crescimento de dois animais 

diferentes. Com base nisso, responda: Qual curva está representando o crescimento 

de um artrópode? Por quê?  

 

 

 

Observando um aracnídeo 

 

Objetivos  

 

Compreender e visualizar as principais características dos aracnídeos.  
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Materiais  

 

Exemplares de aracnídeos (aranhas, escorpiões, carrapatos, etc.), placas de 

Petri, pinças, lupas.  

 

Procedimentos  

 

a) Com o auxílio de uma pinça e de uma lupa, observe as principais 

características do(s) aracnídeo(s) recebido(s) pelo seu grupo.  

b) Compartilhe o aracnídeo recebido com os demais grupos.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Desenhe no espaço seguinte o (s) aracnídeo (s) recebido (s), indicando suas 

principais estruturas.  

2) Qual é a função dos pedipalpos em aranhas e escorpiões?  

3) Apesar de pertencerem ao mesmo filo, que características diferenciam os 

aracnídeos dos insetos?  
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Observando crustáceos 

 

Objetivos 

 

Compreender e visualizar as principais características dos crustáceos.  

 

Materiais  

 

Exemplares de crustáceos fornecidos pela instituição, placas de Petri, pinças, 

lupas.  

 

Procedimentos  

 

a) Com o auxílio de uma pinça e de uma lupa, observe as principais 

características do(s) crustáceo(s) recebido(s) pelo seu grupo.  

b) Compartilhe o crustáceo recebido com os demais grupos.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Desenhe no espaço seguinte o(s) crustáceo(s) recebido(s), indicando suas 

principais estruturas.  

2) Descreva as características gerais do subfilo Crustacea.  

3) Complete a tabela:  
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Tabela artrópodes 

 Divisão do Corpo Nº de Patas Nº de Antenas Asas 

Insetos     

Aracnídeos     

Crustáceos     

Diplópodes     

Quilópodes     

 

 

Conhecendo quilópodes e diplópodes 

 

Objetivos  

 

Compreender e visualizar as principais características dos diplópodese 

quilópodes.  

 

Materiais  

 

Exemplares de diplópodes e quilópodes fornecidos pela instituição, placas de 

Petri, pinças, lupas.  
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Procedimentos  

 

a) Com o auxílio de uma pinça e de uma lupa, observe as principais 

características do(s) diplópode(s) e quilópode(s) recebido(s) pelo seu grupo.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Quais são as diferenças entre os diplópodes e os quilópodes?  

2) Além das características gerais que definem o filo Arthropoda, diplópodes e 

quilópodes apresentam características específicas que também podem ser 

observadas em determinados grupos de artrópodes. Que características são essas? 

Que grupos são esses? 

 

JOGOS    

 

Dominó dos artrópodes 

 

Composto de vinte cartas, cada uma com duas partes, ao todo, seriam então 

quarenta partes por jogo a serem preenchidas e/ou completadas pelos alunos.   

Para jogar, são necessários grupos de quatro alunos. Cada grupo deve ter seu 

próprio jogo contendo as vinte peças.   
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Confecção e montagem do jogo  

 

Cada grupo receberá vinte cartas em branco e quarenta partes. Essas quarenta 

partes disponíveis dez devem ser preenchidas com os nomes das cinco classes de 

Artrópodes (Insetos, Aracnídeos, Crustáceos, Quilópodes e Diplópodes), repetidos 

duas vezes cada um para que seja possível completar dez partes com nomes. Outras 

dez partes devem conter imagens de representantes das cinco classes (duas de cada 

classe). Mais dez partes devem conter características de cada classe, sendo duas 

caracterizações de cada uma. Por fim, as dez partes restantes devem conter o nome 

de representantes desses animais, exemplificando as classes, sendo também 

destinadas duas partes a cada grupo estudado.   

O professor deve orientar os alunos para que em uma carta as informações 

contidas nas duas partes não se refiram à mesma classe.  

Exemplos de peças. 1. Peça contendo ilustrações de crustáceos e denominação da classe dos 

aracnídeos. 2. Peça contendo exemplos de insetos e imagem de quilópodes. 3. Peça com imagem de 

crustáceo e caracterização de insetos. 4. Peça com denominação da classe dos diplópodes e 

exemplares de aracnídeos. 
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Como jogar   

 Em uma partida, cada aluno receberia cinco cartas e não haveria cartas 

adicionais na mesa para serem “compradas”. Como se trata de um jogo de sorte, os 

alunos escolheriam quem começaria e o jogador escolhido colocaria uma carta 

aleatoriamente na mesa. O aluno seguinte colocaria uma carta que tivesse uma parte 

correspondente com uma das partes da carta que está na mesa. O aluno que não tiver 

cartas correspondentes com as da mesa passa a vez. Assim como em um dominó 

comum, o vencedor é aquele que acabar primeiro com suas cartas, desde que esteja 

fazendo associações verdadeiras. Portanto, para jogar, o aluno tem de saber fazer a 

correspondência das cartas que estão na mesa com as que possuem.  
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Peças dominó artrópodes 

 

 

Classe insecta - metamorfose e evolução 

 

Objetivos  

 

Discutir as possíveis vantagens de estágios da metamorfose de Insecta em 

diferentes habitats (de forma lúdica), ilustrar a diversidade do grupo, além de 

desenvolver competências de trabalho em grupo e argumentação.  
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Procedimentos  

 

a) Organizar os alunos em grupos de 5 a 6 integrantes.  

b) Distribuir habitats para os grupos, isto é, conjunto de “ambientes” que estarão com 

identificação de foto e nome, colados em bandejas de isopor. 
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Habitats utilizados para desenvolvimento 
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c) Cada grupo receberá uma ficha resumo contendo características do adulto, 

jovens e larvas (logo abaixo), e fichas dos insetos com seus nomes, estágios de vida 

e ordem a que pertencem. Um grupo pode receber fichas repetidas, em caso de 

animais que ocupam mais de um ambiente.  

 

Ficha Resumo  

 

Características morfológicas de Jovens e larvas:  

 

- Predadores:  

 

Jovens: Apêndices do tórax e mandíbulas bem desenvolvidos, corpo 

endurecido (esclerotizado), olhos grandes e visíveis.  

Larvas: Apêndices do tórax e mandíbulas bem desenvolvidos, corpo 

endurecido (esclerotizado), olhos grandes e visíveis, podem apresentar modificações 

para cavar ou fazer emboscadas.  

 

- Herbívoros/consumidores de matéria em decomposição (ou orgânica):  

 

Jovens: podem ou não apresentar apêndices bem desenvolvidos, olhos bem 

desenvolvidos e adaptações cursoriais (para correr e percorrer grandes distâncias). 

Podem ou não ser endurecidos.  

Larvas: herbívoras geralmente são moles, com apêndices e mandíbulas pouco 

desenvolvidos, podem apresentar pseudopodes (“pés” no abdômen). Larvas 

decompositoras podem ter corpo grande e entumecidos (“gordinhos”), apêndices 

reduzidos ou pouco desenvolvidos.  
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- Aquáticos:  

 

Jovens: apresentam brânquias ao longo do corpo, ou no último segmento do 

abdômen (algumas no reto), geralmente são predadoras.  

Larvas: apresentam brânquias ao longo do corpo, ou no último segmento do 

abdômen, podem apresentar estruturas para se fixar no substrato, podem ser 

predadoras ou comedoras de matérias orgânicas.  

 

- Sociais:  

 

Larvas: são pouco desenvolvidas, com apêndices e olhos ausentes. Habitam 

colmeias e formigueiros.  

 

Ordens/Nichos 

 

Blattodea – Barata  

Nicho: habitam locais quentes, úmidos e escuros, alimentam-se de matéria 

orgânica morta/em decomposição.  

 

Diptera 

 

Mosca doméstica 

Nicho: Se alimentam de matéria orgânica em decomposição, parasitoides 

(inserção de ovo na presa ainda viva) de mamíferos e outros grupos.  
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Mosca-varejeira  

Nicho: Alimentam-se de matéria orgânica em decomposição (especialmente 

resíduos orgânicos animais), mas podem depositar ovos em animais vivos para que 

as larvas comam sua carne (miiase). Geralmente são encontradas em lugares com 

matéria orgânica em decomposição. 

 

Mosquito  

Nicho: fêmeas se alimentam do sangue de vertebrados para maturar os ovos e 

posteriormente procuram o local adequado para depositá-los. Habitam ambientes com 

vertebrados homeotermos (“sangue quente”).  

 

Lepidoptera 

 

Borboleta  

Nicho: se alimentam do néctar de flores, vivem em ambientes ensolarados e 

com muitas flores.  

 

Mariposa  

Nicho: Normalmente noturnas, são pouco ativas. Raramente se alimentam, 

mas quando o fazem, é do néctar de flores. São comumente encontradas em troncos 

de árvores e atraídas pela luz.  

 

Mantodea - Louva-a-deus  
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Nicho: São predadores de emboscada de outros insetos, vivem em plantas, 

gravetos ou no solo de florestas. Possuem camuflagem bem desenvolvida.  

 

Odonata - Libélula  

Nicho: São predadoras em voo de insetos menores (geralmente mosquitos e 

moscas). Preferem ambientes de água parada e limpa (como lagos e corpos d’agua).  

 

Orthoptera - Gafanhoto  

Nicho: São herbívoros, alimentando-se de folhas ou grãos de gramíneas, 

possuem boa camuflagem em seus ambientes, e podem habitar árvores, arbustos, 

gravetos secos ou solo de matas.  

 

Hemyptera - Percevejo  

Nicho: Se alimentam de fluidos, tanto vegetais como animais. Geralmente são 

encontrados em árvores, arbustos ou ervas, mas podem habitar buracos em solo ou 

rochas.  

 

Hymenoptera –  

 

Abelha/Vespa/Marimbondo  

Nicho: Podem ser sociais ou solitários, fazendo colmeias divididas em castas 

ou apenas para se reproduzir. Espécies solitárias são predadoras, espécies sociais 

são geralmente herbívoras que se alimentam de néctar e pólen.  

 

Formiga  
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Nicho: São insetos sociais, divididos em castas. Se alimentam de fungos que 

cultivam no interior de seus formigueiros (usando folhas cortadas como alimento para 

os fungos). São encontrados no solo de florestas, ou de qualquer lugar.  

 

Coleoptera - Besouro  

Nicho: as espécies podem ser predadoras de outros insetos (neste caso, são 

bem ativos e vivem no solo), herbívoras ou comedoras de matéria orgânica/em 

decomposição (são besouros que vivem no solo de folhas mortas, em arbustos e 

vegetação herbácea), aquáticos (geralmente são predadores, e bons nadadores), 

entre muitos outros hábitos de vida e características biológicas diferentes. Possuem 

hábitos de vida muito variados e habitats muito variados.  

 

Siphonaptera - Pulga  

Nicho: São ectoparasitas de animais homeotermos, consomem seu sangue. 

São exímias saltadoras. São encontradas em pelos de mamíferos e em penas de 

aves.  

 

Phthiraptera - Piolho  

Nicho: São ectoparasitas de animais homeotermos, agarram-se aos seus pêlos 

ou suas penas, se alimentando de sangue ou resíduos de pele.  
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Ficha de insetos 
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d) Depois de reconhecidos os insetos, seus hábitos de vida, características 

morfológicas e de habitats, eles deverão ser colocados na bandeja correspondente ao 
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seu ambiente, o que pode ou não implicar em associar uma mesma espécie a mais 

de um ambiente, e mais de uma espécie a um mesmo ambiente.  

e) Será aplicado um quiz ao final da atividade (Resultados e Discussão). A 

associação correta de cada animal recebido ao seu ambiente contará meio ponto na 

atividade. Cada resposta correta ao quiz contará 2 pontos. O professor poderá optar 

por premiar o grupo com mais pontos se achar interessante.  

f) Discutir ao final da aula a vantagem da metamorfose (nichos diferentes) e os 

motivos do sucesso evolutivo dos artrópodes.  

 

Instruções:  

 

a) Alunos devem se organizar em grupos de 5 ou 6 integrantes.  

b) Ao receber os anexos, os alunos devem tentar associar as fichas de insetos 

aos seus ambientes.  

c) Nem todos os ambientes precisam ter insetos, e alguns ambientes podem 

ter mais de um inseto.  

d) Alguns insetos podem ser associados a mais de um ambiente.  

e) Os alunos podem achar mais fácil separar adultos de jovens (e larvas), e 

associa-los independentemente a cada ambiente.  

f) Após terminar as associações, responder ao quiz.  
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Resultados e discussão  

 

Quiz  

 

1) Identifique uma espécie de inseto que ocupa diferentes ambientes em cada 

estágio de vida. Cite a ordem, o tipo de metamorfose e os ambientes de cada estágio 

desses insetos.  

2) Uma das diferenças entre jovens e adultos é a ausência de estruturas 

sexuais nos jovens. De acordo com as informações contidas nas fichas, cite mais duas 

características que podem diferenciar jovens de adultos.  

3) Assinale a alternativa correta:  

a) Larvas geralmente competem com os adultos, mas jovens e adultos ocupam 

nichos diferentes.  

b) Jovens geralmente competem com os adultos, mas larvas e adultos ocupam 

nichos diferentes.  

c) Jovens e larvas geralmente competem com os adultos, mas os adultos 

sempre levam vantagem.  

d) Não há competição intraespecífica em insetos, todos os estágios ocupam 

nichos diferentes.  

4) Por que algumas baratas têm asas e outras não? Assinale a alternativa 

correta.  

a) Pois são baratas de espécies diferentes.  

b) Dependendo da alimentação delas, elas podem desenvolver asas ou não.  

c) Aquelas que apresentam asas são adultas e as que não apresentam são 

jovens.  
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d) Elas perdem as asas com a idade.  

e) As baratas com asas são mutantes.  

5) Existe uma diversidade enorme de insetos, com diferentes formatos, cores e 

outras características. Assinale a alternativa com a explicação mais aceita para 

explicar essa diversidade:  

a) Os insetos se adaptaram para mimetizar vários seres vivos diferentes, por 

isso se diversificaram tanto, já que a diversidade de outros seres é tão grande.  

b) Para atender a demanda dos demais seres vivos por alimento e 

polinizadores, já que os insetos são animais essenciais em todos os 

ecossistemas terrestres.  

c) Os insetos estiveram presentes em eras em que a radiação no planeta era 

extremamente alta, gerando grande quantidade de insetos mutantes.  

d) Os insetos são um grupo extremamente antigo de animais, um dos primeiros 

a surgirem na Terra, por isso hoje são tão diversificados.  

e) A presença de asas e exoesqueleto contribuiu para a dispersão e 

sobrevivência dos insetos, que ao longo da evolução, ocuparam diferentes 

nichos.  

6) Por que podemos dizer que a metamorfose é uma vantagem evolutiva para 

os insetos? Assinale a alternativa correta.  

a) Pois os animais nos primeiros estágios de vida estão menos sujeito à 

escassez de alimentos, já que sua alimentação difere dos adultos.  

b) Uma parte das larvas, que atingem grande tamanho, servem de alimento 

para os adultos da própria espécie, que obtém energia para procriar ainda mais.  

c) A metamorfose é a evolução de um inseto de uma fase de vida frágil, que 

dura pouco tempo, para outra mais resistente, com tempo de vida mais longo.  

d) A metamorfose despista os predadores, pois os insetos se transformam 

rapidamente, de forma que o predador não encontra o animal que estava perseguindo.  
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Jogo "Dica e diga quem sou"7 

 

Objetivos  

 

 Conhecer a morfologia e os conceitos sobre os artrópodes.  

 

Materiais  

 

Cinco fichas impressas do modelo abaixo  

Fichas sobre animais 

 

 

                                            
7CADERNOS, P. D. E. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. 

2014. 
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Como jogar 
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1) Dividir a turma em 4 equipes.  

2) Sortear qual equipe iniciará o jogo.  

3) Distribuir uma das fichas para cada equipe (ficha1, ficha 2, ficha 3, ficha 4 e 

ficha 5).  

4) Um participante da primeira equipe escolhe um número de 1 a 15 e diz em 

voz alta o número escolhido.  

5) O participante da equipe adversária fala em voz alta a dica pertinente ao 

número escolhido da ficha que está em seu poder.  

6) A equipe que escolheu o número, ouve e tenta a partir da dica adivinhar qual 

é o animal. É permitido dizer apenas um nome. Se na primeira dica, conseguir 

descobrir qual é o animal, essa equipe ganha 10 pontos. Caso contrário, espera a 

próxima rodada.  

7) Passa a vez para a outra equipe escolher um número com a dica e tentar 

adivinhar qual é o animal.  

8) Ganha a equipe que conseguir adivinhar o animal com menos dicas.  

9) Estabelecer com a turma o valor dos pontos: 1 dica – 10 pontos;  2 dicas – 

8 pontos; 3 dicas – 5 pontos; 4 dicas – 3 pontos; 5 dicas ou mais – 1 ponto.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Complete a tabela a seguir  

Animal Divisão do corpo Número de pernas Número de antenas 

Aranha    

Cigarra    

Centopeia    
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Tatu bolinha    

 

2) A cobra pode ser considerada intrusa no jogo “Dica e diga quem sou”, 

pois não é artrópode e sim réptil vertebrado. Usando os conhecimentos aprendidos, 

apresente três motivos que justifiquem o fato dela não pertencer ao grupo dos 

artrópodes.  

 

Jogo "Quem sou eu?"8 

 

Objetivo  

 

Revisar as generalizações dos conteúdos sobre os artrópodes.  

 

Materiais  

 

Cada grupo precisará de um conjunto das fichas – tabuleiro; um conjunto de 

peças das imagens dos artrópodes; uma cartela “Como jogar” e tesoura.  

 

Procedimentos  

 

1) Colar as peças das imagens dos artrópodes em papel cartão, cartolina ou 

EVA, recortá-las e colocar empilhadas e embaralhadas sobre a mesa com a imagem 

voltada para baixo.  

                                            
8CADERNOS, P. D. E. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. 

2014. 
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Como jogar  

 

1) O jogo permite a participação de até 4 jogadores.  

2) Distribuir uma ficha-tabuleiro a cada jogador.  

3) Ler as informações contida em sua ficha e em caso de dúvidas consultar o(a) 

professor(a).  

4) Explicar que cada jogador, por vez, escolherá uma peça do monte e deverá 

procurar dentro das informações de seu tabuleiro, se há alguma que corresponda a 

imagem sorteada. Caso tenha, posicione a peça da imagem sobre o espaço destinado 

“Quem sou eu?”.  

5) Caso a imagem sorteada não corresponda a nenhuma das informações 

fornecidas em seu tabuleiro, a peça volta para o monte.  

6) Informar também que apesar das informações serem semelhantes, haverá 

uma que especificará o animal a ser associado. Portanto, ler com cuidado.  

7) O primeiro jogador que conseguir completar seu tabuleiro com as oito 

imagens associadas corretamente às informações, ganha o jogo.  

8) O professor verificará a associação correta usando as respostas fornecidas.  
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Peças-imagens do jogo "Quem sou eu?" 
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Fichas do jogo "Quem sou eu?"  
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Fichas do jogo "Quem sou eu?" - para o professor 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

FILO ECHINODERMATA 

 

 

Introdução  

 

Os equinodermos possuem cerca de 7 mil espécies exclusivamente marinhas. 

A palavra Echinodermata (echinos = espinho; derma = pele) foi empregada para este 

filo em função da presença de espinhos na pele em quase todos os representantes. 

Estes espinhos, muito evidentes nos ouriços-do-mar, são formados por carbonato de 

cálcio e estão associados ao endoesqueleto calcário presente em todos os 

equinodermos.  

Outra característica de Echinodermata é o sistema ambulacral: um conjunto de 

canais que se projetam externamente ao corpo para realizar captura de alimento, 

locomoção, trocas gasosas e eliminação de excretas.  

A organização do corpo do adulto é baseada em cinco raios, o que confere aos 

equinodermos a simetria pentarradiada. Este tipo de simetria é, contudo, secundária, 

pois a larva planctônica apresenta simetria bilateral. Na época da metamorfose, a 

larva assenta-se sobre o substrato, dando origem ao adulto, que é séssil ou apresenta 
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pequena capacidade de deslocamento. O lado esquerdo da larva origina a região oral 

do adulto (o lado onde se localiza a boca), enquanto o lado direito se torna a região 

aboral (o lado onde normalmente está o ânus). 

 

PRÁTICAS   

 

Classe Asteroidea (estrelas-do-mar) 

Os animais desta classe possuem desde 5 até 50 braços que partem de um 

disco central, sem uma nítida separação entre estas estruturas. A face oral fica voltada 

ao substrato. Apesar da locomoção lenta realizada pelos pés ambulacrais, as estrelas-

do-mar são excelentes predadores, principalmente de moluscos bivalves, ainda que 

existam espécies onívoras e filtradoras.  

 

Objetivos  

 

Observar e compreender a morfologia interna e externa dos equinodermos.  

 

Materiais  

 

Exemplares de estrelas-do-mar fixadas das espécies Echinaster sp. (fornecidas 

pela instituição) e Astropecten marginatus, luvas, bandejas, bisturis, pinças.  
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Procedimento  

 

a) Identifique as regiões oral e aboral.  

b) Com auxílio da lupa, identifique no material e indique na figura: braços, 

espinhos, placas calcárias, madreporito, sulco ambulacral, pés ambulacrais e boca.  

c) Sob a lupa, identifique e esquematize as papilas e o madreporito na 

superfície aboral de A. marginatus.  

 

Observe as pápulas em Echinaster sp.  

Echinaster sp. 

 

 

Classe Echinoidea (ouriços-do-mar e bolachas-da-praia)9 

Nesta classe as placas calcárias do endoesqueleto sustentam uma grande 

quantidade de espinhos articulados e estão intimamente fusionadas, formando uma 

carapaça rígida que envolve o corpo. Os ouriços-do-mar têm forma esférica, enquanto 

as bolachas-da-praia são discoides. Essas formas do corpo camuflam a simetria 

                                            
9RIBEIRO-COSTA, C S.; DA ROCHA, R M. Invertebrados: manual de aulas práticas. Holos, 2002. 
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pentarradiada que, no entanto, pode ser facilmente identificada nos órgãos internos. 

Os equinoides habitam substratos rochosos e arenosos, locomovendo-se através do 

sistema ambulacral. A região oral está sempre voltada ao substrato, mas enquanto os 

ouriços-do-mar possuem a boca nessa face e o ânus na região aboral, as bolachas-

da-praia possuem ambas as aberturas no lado oral.  

 

Objetivos  

 

Observar e compreender a morfologia interna e externa dos equinodermos.  

 

Materiais  

 

Exemplares (fornecidos pela instituição)  de ouriços-do-mar das espécies 

Echinometra lucunter (ouriço preto) e Lytechinus variegatus (ouriço verde), luvas, 

bandejas, bisturis, pinças.  

 

Procedimentos  

 

a) Posicione o ouriço-do-mar sobre uma bandeja.  

b) Observe os esqueletos dos ouriços.  

c) Com o auxílio de uma faca/bisturi, realize um corte transversal no ouriço-do-

mar,  dividindo-o em duas partes.  

d) Observe o interior do ouriço-do-mar, analisando suas estruturas.  
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Resultado e discussão  

 

1) Na figura abaixo mostra a região oral. Indique na figura: espinhos, boca, 

dentes, perístoma, pedicelárias e regiões ambulacrais. Sob a lupa, observe um ouriço 

preto e esquematize uma pedicelária da região oral.  

Ouriço-do-mar 

 

2) Observe exemplares fixados de bolacha-da-praia do gênero Mellita, Encope 

e Clypeaster (este último não apresenta lúnulas). A figura abaixo mostra a região 

aboral. Indique na figura: espinhos, madreporito, lúnulas, lúnula posterior, petalóide e 

gonóporos. Faça um esquema da região oral de uma das espécies, identificando nesta 

boca e ânus, se possível. 

Bolacha-da-praia 
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Classe Holothuroidea (pepinos-do-mar)10. 

As holotúrias possuem o eixo oral-aboral muito alongado, de maneira que as 

faces oral e aboral são representadas pelas extremidades do corpo. Essa 

conformação faz com que o animal repouse contra o substrato com um lado do corpo, 

o lado ventral, ao invés do polo oral. Os ossículos do endoesqueleto estão espalhados 

pelo corpo, dando-lhes maior flexibilidade. Os tentáculos, localizados ao redor da 

boca, são modificações dos pés ambulacrais e duas longas bolsas muito ramificadas 

em fundo cego formam a árvore respiratória, uma estrutura auxiliar nas trocas 

gasosas.  

 

Objetivos  

 

Observar e compreender a morfologia interna e externa dos equinodermos.  

 

Materiais  

 

Exemplares do pepino-do-mar Holothuria grisea,(fornecido pela instituição) 

luvas, bandejas, bisturis, pinças.  

 

Procedimento  

 

a) Observe exemplares fixados do pepino-do-mar Holothuria grisea.  

                                            
10RIBEIRO-COSTA, C. S.; DA ROCHA, R. M. Invertebrados: manual de aulas práticas. Holos, 2002. 
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b) Identificar na figura abaixo as regiões ventral e dorsal, a coroa de tentáculos, 

os pés ambulacrais reduzidos na região dorsal, pés ambulacrais da região ventral e 

abertura da cloaca.  

Pepino-do-mar 

 

 

Classe Ophiuroidea (serpentes-do-mar)11 

 Nesses animais, o corpo apresenta um disco central nitidamente separado dos 

5 braços, que são finos e ágeis, permitindo seu deslocamento e fixação. Os ofiuroides 

não possuem ânus e apresentam grande capacidade de regeneração.  

 

Objetivos  

 

Observar e compreender a morfologia interna e externa dos equinodermos.  

 

Materiais  

 

Exemplares da estrela-do-mar, luvas, bandejas, bisturis, pinças.  

                                            
11RIBEIRO-COSTA, C S.; DA ROCHA, R. M. Invertebrados: manual de aulas práticas. Holos, 2002. 
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Procedimentos  

 

a) Observar as regiões oral e aboral.  

b) Com auxílio da lupa, identifique: braços, espinhos, placas calcárias, disco 

central, pés ambulacrais e boca.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Esquematize a face oral e aboral do animal observado, indicando: disco 

central, braços, boca, espinhos e pódios.  

 

1.1.1.2.1 Classe Crinoidea (lírios-do-mar)12 

   Esses animais apresentam um disco central de onde partem entre 10 e 200 

braços ramificados em pínulas laterais, constituindo uma eficiente rede de captura de 

alimento. Os crinoides vivem fixos ao substrato por um pedúnculo ou pelos cirros da 

região aboral, tendo ocorrido, em função disso, o deslocamento do ânus, o qual se 

abre ao lado da boca na região oral.  

 

Objetivos  

 

                                            
12RIBEIRO-COSTA, C. S.; DA ROCHA, R. M. Invertebrados: manual de aulas práticas. Holos, 2002. 
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Observar e compreender a morfologia interna e externa dos equinodermos.  

 

 

Materiais  

 

Exemplares fixados de lírio-do-mar da espécie Tropiometra carinata (fornecidos 

pela instituição), luvas, bandejas, bisturis, pinças.  

 

Procedimentos  

 

a) Identifique as regiões oral e aboral.  

b) Com auxílio da lupa, identifique: braços, pínulas, cálice (disco central) e 

cirros.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Na figura abaixo, indique: braços, pínulas, cálice (disco central), cirros, região 

oral e região aboral.  
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Lírio-do-mar 

 

2) Esquematize um detalhe de uma pínula sob a lupa.  

 

Questões (podem ser usadas para qualquer prática de equinodermos) : 

 

1) Descreva as características gerais do filo Echinodermata.  

2) Quais são as classes de equinodermos? Cite um exemplo para cada classe.  

JOGOS 

Bingo dos animais invertebrados13 

Este jogo pode ser utilizado para trabalhar o conteúdo de todos os 

Invertebrados.  

 

Objetivos  

 

                                            
13http://www.atividadedeciencias.com.br/wp-content/uploads/2018/03/BINGO-ESCOLAR-ANIMAIS-

INVERTEBRADOS-2017.pdf 
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Relembrar conceitos, estabelecer relações lógicas e reforça a aprendizagem. 

Oferecer um momento de socialização e descontração entre o professor e os alunos.  

 

Materiais  

 

 Cartelas com imagens e números de animais invertebrados tesoura, grãos 

milho ou feijão (pode ser bolinhas de papel também) para marcar. 

 

 

Procedimentos  

 

1) Distribuir uma cartela para cada aluno.  

2) Recortar as imagens das últimas duas cartelas presentes abaixo para serem 

usadas no sorteio. Cada imagem será uma ficha, que servirá como uma “pedra a ser 

cantada”.  

3) O professor retirará uma ficha por vez e deverá passar para os alunos os 

critérios de classificação da espécie e fazer observações como: curiosidades, 

transmissão de doenças, importâncias etc.  

4) Vence quem completar a cartela primeiro ou, para incentivar a participação, 

o professor pode oferecer brindes para os primeiros que fechar linhas ou colunas e 

um brinde especial para quem fechar a cartela primeiro.  

Cartelas do jogo: Bingo dos animais invertebrados 
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Fichas para sorteio 
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FILO CHORDATA  

Introdução     

No filo Chordata encontram-se os animais mais conhecidos. Os seres humanos 

fazem parte deste filo e compartilham com os outros cordados, como anfíbios, répteis, 

aves e outros mamíferos, a características da qual o filo deriva seu nome, a notocorda. 

Todos os membros deste filo possuem esta estrutura, restrita ao início do 

desenvolvimento embrionário ou presente por toda a vida do animal (WAGNERe 

POVALUK, 2013). 

As quatro características distintivas que juntas separam os cordados de todos 

os demais filos são: notocorda, tubo nervoso dorsal, bolsas faríngeas e cauda pós 

anal. Essas características são sempre encontradas em algum estágio embrionário, 

embora possam ser modificadas ou desaparecer em estágios posteriores do ciclo de 

vida de um cordado (HICKMAN JR et al., 2016).  

 

Além de sua importância para pesquisa básica, os cordados possuem espécies 

de grande importância na economia, saúde pública e lazer dos seres humanos (fonte 

de alimento, pragas agroflorestais, espécies peçonhentas, reservatório de doenças, 

espécies ornamentais, atrativos para o ecoturismo). Os cordados também 

desempenham funções básicas e estruturais nos ecossistemas (predadores, 

polinizadores, dispersores de sementes), interagindo de forma complexa com 

populações de animais e plantas (POUGH et al., 2003).  
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PRÁTICAS   

Reconhecendo as estruturas de um peixe14 

Objetivo  

 

Observar as estruturas externas e internas de um peixe e desenhá-las em 

seguida.  

 

Materiais  

 

 Lápis, borracha, papel de desenho, peixe ósseo inteiro (com escamas, 

barbatanas e órgãos internos intactos), tesoura de pontas finas, luvas de látex, 

espátula de plástico ou de madeira, pinças de dissecção, panos absorventes, bandeja 

retangular.  

 

Procedimentos  

 

a) Desenhar um peixe (consultando apenas a memória) em seu aspecto 

externo. Colocar legendas indicando o nome das partes principais do corpo do animal. 

Guardar o desenho e dar início à próxima tarefa.  

b) Com as luvas vestidas, colocar o peixe deitado lateralmente na bandeja.  

c) Usando as pinças e a espátula para auxiliar no manuseio, observar detalhes 

externos do animal. Desenhar o que foi observado procurando representar todas as 

características externas observadas.  

                                            
14Jogos didáticos: simulações para auxiliar no ensino-aprendizagem de zoologia – III CONEDU. 
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d) Comparar o segundo desenho com o primeiro.  

e) Observar se o peixe tem os olhos brilhantes e transparentes, a pele firme e 

elásticas (que não se desmancha), e cheiro normal de peixe (não muito forte ou 

desagradável)  

f) Levantar o opérculo para observas as brânquias do animal e verificar a 

coloração delas.  

g) Colocar um lápis na abertura da boca do peixe empurrando-o devagar e 

cuidadosamente, desviando a ponta para um dos lados e verificar por onde ela sai.  

h) Com a orientação do professor, abra o ventre do peixe com a tesoura (com 

cuidado para não se ferir nem destruir os órgãos internos do animal) e identifique 

alguns órgãos.  

 

Resultados e discussão 

 

1) Comparando o primeiro com o segundo desenho, o que faltou desenhar no 

primeiro?  

2) Porque é importante verificar algumas características ao comprarmos para 

peixes para consumir?  

3) Qual é a função da abertura observada no item “g” do corpo do animal? Qual 

é a função das brânquias no peixe? Por que elas são vermelhas?  

4) Desenhar o animal em corte, indicando com legendas alguns órgãos internos 

observados no item “h”. 
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1.1.1.2.2 Peixes ósseos - Morfologia e Habitat15 

Objetivo  

 

Identificar e classificar os peixes observados quanto ao seu micro-habitat.  

 

Materiais  

 

Diferentes espécies de peixes ósseos, pinças, lupas, luvas e bandejas.  

 

Procedimento  

 

a) Observar e anotar as características externas de cada peixe como: formato 

do corpo, da cabeça e nadadeiras, posição da boca e dos olhos.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Baseado nas características apresentadas no quadro abaixo, classifique 

cada uma destas espécies de peixes quanto ao micro-habitat (peixes de 

superfície, de meia-água e de fundo).  

                                            
15CADERNOS, P. D. E. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. 

2014. 
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Habitats de algumas espécies de peixes (de água doce ou marinhos?) 
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Morfologia dos peixes 

 

 

O tegumento e a proteção contra a desidratação em anfíbios e répteis   

 

Objetivo  

 

Testar a eficácia de revestimentos com diferentes graus de permeabilidade, por 

meio de modelos que simulem as coberturas corporais de anfíbios e de répteis.  

 

Materiais  

 

Duas esponjas iguais de lavar louça, dois pratos de sobremesa, um saco de 

tecido de algodão pequeno, um saco de plástico pequeno, um recipiente graduado 

com água (pode ser uma seringa de 20 mL), dois abajures ou luminárias de mesa, 
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com lâmpada incandescente de igual potência, dois termômetros de mercúrio, 

barbante ou fechos de arame e um prego de espessura aproximada à do bulbo do 

termômetro.  

 

Procedimento  

 

a) Formar grupos de até quatro alunos. Com o auxílio do professor, o grupo 

deve usar o prego para fazer um furo no centro de cada esponja, sem 

transpassa-la.  

b) Encaixar cada esponja sobre um prato e espalhar sobre cada uma delas 50 

mL de água.  

c) Colocar uma das esponjas dentro do saco de pano e usar o barbante ou 

fecho de arame para fechar o saco, cuidando para não espremer a esponja.  

d) Repetir o mesmo procedimento descrito no item c, mas colocando a esponja 

no saco plástico.  

e) Com o recipiente graduado, recolher e medir o excesso de água de ambos 

os pratos, se houver e anotar.  

f) Posicionar cada luminária próxima a cada um dos sacos, de modo que a 

lâmpada permaneça a aproximadamente dez centímetros da esponja.  

g) Acender as luminárias e deixá-las ligadas por pelo menos trinta minutos. 

Depois, remover os termômetros e anotar a temperatura registrada em cada 

um deles.  

h) Desligar as luminárias, retirar as esponjas dos sacos e espremer cada 

esponja sobre seu respectivo prato.  

i) Recolher e medir o volume de água que restou em cada esponja e anotar.  



186 

 

 

j) Somar os valores obtidos nas mediadas dos itens “e” e “i” para a esponja 

envolta em tecido e para a esponja envolta em plástico. 

k) Subtrair dos 50 mL os valores obtidos no item “j”. Anotar o resultado dessa 

subtração, que corresponde ao volume de água perdida por evaporação, 

em cada caso.  

 

Resultados e discussão  

 

a) Em qual das montagens houve maior perda de água por evaporação? Qual 

é a explicação para essas diferenças?  

b) Em qual das montagens houve maior elevação da temperatura interna? 

Como se explicam essas diferenças?  

c) A maioria dos anfíbios é composta por animais restritos a ambientes 

úmidos, enquanto os répteis são capazes de ocupar ambientes áridos e 

também expostos ao sol. Relacione os resultados obtidos na atividade com 

esses padrões observados em anfíbios e répteis.  

 

Dissecação de uma rã16. 

 

Os anfíbios são vertebrados terrestres e aquáticos de respiração cutânea e 

branquial. São bons nadadores e apresentam uma grande variedade de formas. 

 

 

                                            
16PEREIRA, S. G.; FONSECA, G. A. G.; FELIZ, G. P. et. al. Manual de aulas práticas de Ciências e 

Biologia - COMPÊNDIO -/Alunos do 4º Período de Ciências Biológicas FCJP 2015. [s.n.], 2015.150p. 
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Objetivos  

 

Dissecar uma rã e observar as suas estruturas externas e internas.  

 

Materiais  

 

Rã touro (Rana catesbeiana), luvas, bandeja, tesoura própria para dissecação, 

pinça, caderno, lápis.  

 

Procedimentos  

 

1) Em primeiro lugar, deve-se observar a anatomia externa da rã: pele, pernas, 

boca, anus.  

2) Colocar as luvas e com o auxílio do professor, abrir o animal com a tesoura, 

cuidando para não ferir os órgãos internos.  

3) Observar os órgãos internos. Identificar os órgãos do sistema respiratório, 

circulatório, reprodutor e digestório do animal.  

4) Retirar os órgãos da cavidade abdominal e colocá-los na bandeja.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Desenhar a rã externamente.  

2) Observe e pele que recobrem o corpo da rã.  
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3) Observe o esquema da anatomia interna da rã.  

4) Quais estruturas fazem parte do sistema excretor?  

5) Quais estruturas fazem parte do sistema digestório?  

6) Quais estruturas fazem parte do sistema circulatório?  

Morfologia de uma rã 

 

 

Observação de anfíbios 

 

  O termo significa “vida dupla” (anfi = dupla; bio = vida), em uma referência ao 

que ocorre com a maioria dos animais dessa classe, eles passam maior parte da vida 

no meio aquático e outra no meio terrestre. Isso, no entanto não ocorre com todos os 

anfíbios. Os sapos, as pererecas e as rãs pertencem à ordem dos anuros, as 

salamandras à ordem dos urodelos e a cecília à ordem Gymnophionas.  

Esses animais apresentam pele uma pele úmida, intensamente vascularizada 

e pobre em queratina. A carência de queratina reduz a capacidade de defesa contra 

desidratação, por este motivo, esses indivíduos não suportam temperaturas elevadas, 

vivendo geralmente em ambientes úmidos e sombreados. São pecilotérmicos, as 

larvas respiram através de brânquias, e a forma adulta a respiração ocorre por 
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pulmões rudimentares, dotados de pequena superfície através da pele, a respiração 

cutânea compensa a baixa superfície pulmonar, garantindo um suprimento adequado 

de gás oxigênio para o animal.  

A fecundação é geralmente externa e o desenvolvimento é indireto. O coração 

é provido de três câmaras (2 átrios e 1 ventrículo) pelo coração passa uma dupla 

circulação (sangue venoso e arterial) possuem trabéculas ventriculares que diminuem 

a mistura de sangue. Os anfíbios possuem cloaca e a principal excreta nitrogenada é 

a ureia.  

 

Objetivos  

 

Reconhecer representantes adultos das três ordens de anfíbios entre o material 

disponível ao estudo (Ordens Gymnophiona, Urodela e Anura).  

 

Materiais  

 

 Exemplares de anfíbios (fixados e conservados), pinças, luvas e bandejas.  

 

Procedimentos  

 

a) Colocar os exemplares em bandejas para serem observados pelos alunos.  

b) Identificar as características que diferenciam as ordens Gymnophiona, 

Urodela e Anura.  
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Resultados e discussão  

 

1) Desenhe e descreva cada exemplar observado.  

2) Que características podem ser empregadas para cada ordem?  

3) Qual o tipo de locomoção empregado pelos representantes de cada uma 

delas?  

4) Entre os representantes de cada Ordem, observar diferenças morfológicas. 

Quais podem ser evidenciadas? Relacioná-las com o modo de vida do 

animal.  

5) Faça um quadro comparativo das ordens evidenciando as características 

externas (forma do corpo, extremidades, órgãos sensoriais), ecologia, 

reprodução e exemplos.  

6) Que tipos de substâncias fármaco logicamente ativas (toxinas) são 

encontradas em anfíbios?  

7) Quais características indicam o modo de vida do animal?  

 

Observando os répteis 

 

 O nome réptil (reptare = rastejar) deriva do modo de locomoção desses 

animais: as quatro patas (ausentes nas serpentes) possuem cinco unhas e sustentam 

o corpo de modo mais eficiente que nos anfíbios. A pele é impermeável e seca evita 

a desidratação e permite a sobrevivência em ambientes muitos secos, como 

desertos.  

A superfície relativa dos pulmões é maior e mais eficiente que dos anfíbios, o 

que dispensa a pele da função respiratória e contribui para o sucesso dos répteis no 

meio terrestre.  



191 

 

 

A fecundação é interna, na maioria das espécies no macho existe um órgão 

copulador, que sai da cloaca durante a cópula, o que facilita a fecundação. O 

desenvolvimento do embrião ocorre no ovo com casca, que fornece proteção 

mecânica e suporte. Os répteis possuem quatro a nexos embrionários: o saco 

vitelínico, o âmnio, a alantoide e o córion. Os sexos são separados e a maioria das 

espécies é ovípara, mas há casos de ovo viviparidade, como em algumas serpentes.  

 

Objetivos  

 

Observar exemplares de quelônios, crocodilianos e escamados. Observar a 

morfologia externa e as estruturas tegumentares dos animais em estudo. Observar 

exemplares de serpentes e lagartos e fazer uma comparação.  

 

Materiais  

 

Exemplares de répteis (fixados e conservados), pinças, luvas e bandejas.  

 

Procedimentos  

 

a) Colocar os exemplares em bandejas para serem observados pelos alunos.  

b) Observar as características comuns e exclusivas de cada ordem observada.  

 

Resultados e discussão  
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1) Quais classes de répteis foram possíveis observar?  

2) Quais características observadas permitem diferenciar uma classe da outra?  

 

Identificando as aves17. 

 

 As Aves incluem cerca de 10.000 espécies atuais, das quais quase 2.000 

ocorrem no Brasil. As aves estão divididas em dois grandes grupos: Palaeognatha, 

que inclui Tinamiformes e Struthioniformes; e Neognatha, que inclui dois grupos 

monofiléticos, o primeiro composto por Anseriformes e Galliformes, e o segundo 

composto pelas demais ordens e denominado Neoaves.  

 

Objetivos  

 

Identificar exemplares de diversas espécies, de famílias e ordens distintas.  

 

Materiais  

 

O máximo possível de exemplares de aves (até 20), papel, lápis e caneta para 

anotações. Se não for possível conseguir os exemplares, pesquisar na internet a 

imagem de 20 espécies diferentes.  

 

Procedimento  

                                            
17PEREIRA, S. G.; FONSECA, G. A. G.; FELIZ, G. P. et. al. Q3c MANUAL DE AULAS PRÁTICAS DE 

CIÊNCIAS E BIOLOGIA - COMPÊNDIO -/Alunos do 4º Período de Ciências Biológicas FCJP 2015. 

Orientador: Prof. Me Saulo Gonçalves Pereira. João Pinheiro: [s.n.], 2015. 150p. 
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a) Identificar os 20 exemplares de aves e anotar seus respectivos nomes 

científicos, nomes populares, a família e a ordem.  

b) Examinar dos exemplares a morfologia dos pés (anisodáctilo, tridáctilo ou 

zigodáctilo, com ou sem membranas interdigitais), o colorido das penas, o 

formato do bico, e a presença de esporão na asa e no tibiatarso.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Elabore uma chave de identificação para as 20 espécies identificadas.  

2) Identifique as famílias dos exemplares de aves através das pranchas a 

seguir e de guias de aves disponíveis na internet.  
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Exemplares de aves 

 

 

Estudo da Anatomia Interna e Externa do Coração dos Mamíferos18 

 

O coração é o órgão que bombeia o sangue para a circulação pulmonar e 

sistema de todos os vertebrados representando sístole e diástole como contração e 

                                            
18PEREIRA, S. G.; FONSECA, G. A. G.; FELIZ, G. P. et. al. Q3c MANUAL DE AULAS PRÁTICAS DE 

CIÊNCIAS E BIOLOGIA - COMPÊNDIO -/Alunos do 4º Período de Ciências Biológicas FCJP 2015. 

Orientador: Prof. Me Saulo Gonçalves Pereira. João Pinheiro: [s.n.], 2015. 150p. 
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relaxamento do músculo do miocárdio; circula por esse órgão sangue arterial e 

venoso.  

 

Objetivos  

 

 Conhecer as estruturas do coração.  

 

Materiais  

 

Coração de mamífero (Bovino), bandeja, bisturi, luva, pinça, tesoura.  

 

Procedimento  

 

a) Fazer uma abertura em corte longitudinal do órgão expondo as cavidades 

átrios e ventrículos.  

b) Observar as válvulas tricúspide, pulmonar e mitral.  

c) Observar a musculatura lisa dos vasos internos e a musculatura cardíaca 

do miocárdio.  

d) Observar na parte externa o pericárdio e coronárias.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Quais cavidades estão relacionadas à circulação sistêmica e pulmonar 

respectivamente? E como funciona esse processo?  
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2) Relacione problemas cardíacos às válvulas observadas no experimento.  

3) Descreva o trajeto do sangue no interior do coração relacionando suas 

cavidades e tipo de sangue, venoso e arterial.  

 

Dentição de mamíferos   

 

Os Mamíferos apresentam diversas características únicas dentre os 

Vertebrados. Com relação ao tegumento, os mamíferos apresentam pelos revestindo 

o corpo, com função principal de isolamento térmico. Além disso, algumas espécies 

possuem chifres e cornos, que são formações ósseas decíduas ou permanentemente, 

expostas ou cobertas por uma capa queratinizada. Outra característica importante dos 

Mamíferos é a dentição heterodonte, composta por dentes incisivos, caninos, pré-

molares e molares, cada um deles com morfologia e função diferentes. Os dentes pré-

molares e molares podem ainda ser de tipos diferentes: bunodonte, lofodonte, 

secodonte e selenodonte, de acordo com o número e forma das cúspides, cada um 

deles relacionado a um determinado hábito alimentar. Os dentes de mamíferos podem 

ainda ser braquidonte, se a coroa é relativamente fina e a produção de esmalte é 

interrompida, ou hipsodonte, se a coroa é relativamente espessa e a produção de 

esmalte é contínua. Algumas espécies podem apresentam um intervalo entre os 

dentes incisivos, caninos e pré-molares, chamado diastema.  

 

Objetivo  

 

Observar as diferenças das dentições de mamíferos herbívoros, carnívoros e 

onívoros.  
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Materiais  

 

Crânios de animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Se não tiver, utilizar as 

imagens disponibilizadas ou pesquisar na internet.  

 

Procedimentos  

 

a) Observar a dentição dos exemplares disponíveis.  

 

Resultados e discussão  

 

1) Desenhe a dentição de um cachorro, de um porco, de uma capivara ou de 

um veado em vista lateral, identificando os tipos de dentes.  

2) Anote a fórmula dentária de um cachorro, de um porco, de uma capivara e 

de um veado.  

3) Identifique dez espécies diferentes de Mamíferos, com base no crânio, 

anotando a ordem, família e nome popular da espécie.  

4) Utilize os esquemas a seguir para identificar os tipos de dentes. 
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Dentição dos mamíferos 
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JOGOS  

 

Baralho dos vertebrados19 

 

  Este jogo consiste num baralho de cartas (figura 75) que contém as 

características dos animais vertebrados.  

                                            
19Jogos didáticos: simulações para auxiliar no ensino-aprendizagem de zoologia – III CONEDU. 
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Cartas do jogo: baralho dos vertebrados 

 

Regras  

 

Organizar grupos formados por dois a três alunos. Os estudantes devem 

associar quatro cartas, de modo que uma carta tenha a imagem de um animal e as 

outras três fossem características deste grupo de vertebrados. Assim, vence o jogo a 

equipe que conseguir fazer esta associação correta em maior frequência. Para isso, 

os estudantes podem tirar dúvidas com o professor.  
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 É recomendado realizar essa atividade após uma revisão sobre as 

características gerais dos animais vertebrados (Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e 

Mamíferos) por meio de aula expositiva ou outro meio.  

 

Jogo passa ou repassa animal 

 

O professor prepara perguntas sobre vertebrados cujas respostas possíveis 

são curtas e diretas. No dia da aplicação do jogo separa-se a sala em dois times e 

pede para cada um fazer uma fila, indo da mesa do professor até o fundo da sala. Um 

dos alunos, que não pertence a nenhum time, atua como ajudante do professor, para 

anotar as respostas que os alunos irão dar e contar a pontuação.  

 

Objetivos  

 

Despertar interesse sobre o assunto nos estudantes.  

 

Instruções e regras  

 

a) Dividir a sala em dois times, que devem formar uma fila de cada lado da 

mesa do professor.  

b) Em cada rodada o docente lerá uma questão das cartas do “Passa ou 

Repassa Animal!” e os alunos devem responder corretamente à pergunta.  

c) Para ganhar a chance de resposta, o aluno que souber responder deve, por 

exemplo, bater na mesa com a mão. O aluno que bater primeiro pode 

responder. Se ele não quiser/souber responder, pode passar a vez para o 



202 

 

 

colega do outro time. Esse, por sua vez, pode repassar a obrigação da 

resposta para o colega que bateu na mesa primeiro (“repassa”).  

d) Na etapa do “repassa” o aluno é obrigado a responder – se acertar, ganha 

3 (três) pontos para seu time. Se errar, perde 1 (um).  

e) Se ninguém souber responder a pergunta o (a) professor (a) responde para 

os alunos e passa para a próxima carta.  

f) O (a) professor (a) deve escolher (sorteio ou predisposição) no início do jogo 

um aluno para marcar a pontuação e as respostas dadas pelos alunos.  

g) Só é permitido bater na mesa para responder quando a pergunta for lida até 

o final. Se algum aluno bater antes o time perde 1 (um) ponto.  

h) Os dois alunos que estão à frente da fila para responder à questão devem 

ficar com uma levantada na altura da orelha e a outra mão atrás das costas 

enquanto o professor lê o cartão.  

i) Ao final, o time que tiver mais pontos ganha.  

 

Sugestões de perguntas jogo “passa ou repassa animal”  

 

As perguntas foram elaboradas pensando no dinamismo do jogo, por isso as 

respostas são simples, curtas e diretas. É possível usar o grupo de questões abaixo 

ou formular novas, ilustrando-as em apresentações e discutindo os desdobramentos 

das respostas nos contextos pertinentes.  

 

Questões 

 

1. Quantos quilos de carne um leão adulto deve comer em média por dia?   
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a) 100 kg   

b) 20 kg   

c) 5 kg   

d) 1 kg   

2. Quantos metros pode alcançar um representante adulto da cobra mais longa 

do mundo, a Phyton?  

a) Entre 5 m e 10 m   

b) Entre 11 m e 15 m   

c) Entre 16 m e 20 m   

d) Entre 21 m e 25 m   

3. Quanto pesa em média um adulto da cobra sucuri preta. 

a) Entre 100 e 200 kg   

b) Entre 200 e 300 kg   

c) Entre 300 e 400 kg   

d) Entre 400 e 500 kg   

4. Qual é a função das vibrissas num gato doméstico? 

a) Correr   

b) Comer   

c) Perceber o mundo a seu redor   

d) Dormir   

5. Hipopótamos são carnívoros, herbívoros ou onívoros? 

6. Quantos anos pode atingir a tartarugas-de-Galápagos? 

a) 50 anos   
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b) 90 anos   

c) 170 anos   

d) 250 anos   

7. O falcão peregrino, o pássaro com o mergulho vertical mais rápido do mundo, 

pode atingir que velocidade? 

 a) Entre 50 e 100 km/h   

 b) Entre 100 e 200 km/h   

 c) Entre 200 e 300 km/h   

 d) Entre 300 e 400 km/h   

8. O guepardo mamífero terrestre mais rápido do mundo, pode atingir que 

velocidade? 

 a) 60 km/h   

 b) 110 km/h   

 c) 180 km/h   

 d) 250 km/h   

9. O agulhão-vela, peixe que nada mais rápido no mundo, pode atingir que 

velocidade? 

 a) 110 km/h   

 b) 130 km/h   

 c) 150 km/h   

 d) 180 km/h   

10. Qual a maior profundidade que o elefante marinho mamífero que mergulha 

mais fundo no mundo, atinge? 

 a) 100 m   
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 b) 500 m   

 c) 1000 m   

 d) 1700 m   

11. Um adulto de elande, o maior antílope do mundo, tem quantos centímetros 

de altura? 

 a) Até 50 cm   

 b) Entre 100 e 150 cm   

 c) Entre 150 e 200 cm   

 d) Entre 200 e 250 cm   

12. Um exemplar adulto de dik dik, menor antílope do mundo, tem quantos 

centímetros de altura em média? 

 a) Entre 5 e 10 cm   

b) Entre 10 e 20 cm   

 c) Entre 20 e 30 cm   

 d) Entre 30 e 40 cm   

13. Quanto pesa a baleia azul o maior mamífero marinho do mundo? 

 a) 500 kg   

 b) 1 tonelada   

 c) 10 toneladas   

 d) Mais de 100 toneladas   

14. Quanto mede o menor peixe conhecido do mundo, Paedocypris 

progenetica? 

 a) 1 cm   
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 b) 5 cm   

 c) 10 cm   

 d) 15 cm   

15. Baleias são consideradas peixes ou mamíferos? 

16. O que surgiu primeiro: o ovo ou a galinha? 

17. Peixes respiram por pulmões? 

18. Quantos membros possui uma galinha? 

19. Pinguins são considerados do grupo das aves? 

20. Diga o nome dos cinco grandes agrupamentos dos vertebrados. 

21. Além dos sapos e rãs, cite o nome popular de mais um anfíbio. 

22. Crocodilos e jacarés são uma mesma espécie? 

23. A qual grupo dos vertebrados pertence o morcego? 

 a) Répteis   

 b) Mamíferos   

 c) Anfíbios   

 d) Aves   

24. Em qual dos grandes grupos de vertebrados os filhotes se alimentam de 

leite? 

 a) Répteis   

 b) Mamíferos   

 c) Anfíbios   

 d) Aves   

25. Qual desses animais não bota ovos? 
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 a) serpente   

 b) morcego   

 c) arara-azul   

 d) jacaré   

26. Tubarões são considerados peixes? 

27. No reino animal, qual o grupo de animais tem grau de parentesco mais 

próximo dos tubarões? 

 a) As baleias   

 b) As salamandras   

 c) Os sapos   

 d) As raias   

28. Morcegos que não se alimentam de sangue comem o quê? 

 a) Frutas   

 b) Folhas   

 c) Pedras   

 d) Nada   

29. Qual desses grupos de animais vertebrados que possui pelos? 

 a) Peixes   

 b) Aves   

 c) Mamíferos   

 d) Anfíbios   

30. A que grupo pertencem os animais que podem respirar pela pele? 

 a) Peixes   
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 b) Aves   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

31. A qual grupo dos vertebrados pertence o touro? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

32. A qual grupo dos vertebrados pertence a vaca? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

33. A qual grupo dos vertebrados pertence a lagartixa? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

34. A qual grupo dos vertebrados pertence o elefante? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   
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 d) Anfíbios   

35. A qual grupo dos vertebrados pertence o crocodilo? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

36. A qual grupo dos vertebrados pertence a cascavel? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

37. A qual grupo dos vertebrados pertence a rã? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

38. A qual grupo dos vertebrados pertence o urubu? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

39. A qual grupo dos vertebrados pertence o avestruz? 
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 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

40. A qual grupo dos vertebrados pertence o morcego? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Anfíbios   

41. A qual grupo dos vertebrados pertence o atum? 

 a) Anfíbios   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Peixes   

42. A qual grupo dos vertebrados pertence o cavalo marinho? 

 a) Anfíbios   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Peixes   

43. A qual grupo dos vertebrados pertence a tartaruga? 

 a) Anfíbios   

 b) Mamíferos   
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 c) Répteis   

 d) Peixes   

44. A qual grupo dos vertebrados pertence o golfinho? 

 a) Anfíbios   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Peixes   

45. Os répteis botam ovos? 

46. Os anfíbios botam ovos? 

47. Os mamíferos botam ovos? 

48. Qual característica distingue os vertebrados dos invertebrados? 

 a) Pulmão   

 b) Coluna vertebral   

 c) Escamas   

 d) Penas   

49. Qual desses grupos de vertebrados apresenta mais espécies? 

 a) Aves   

 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Peixes   

50. A qual grupo dos vertebrados pertence o camelo? 

 a) Anfíbios   
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 b) Mamíferos   

 c) Répteis   

 d) Peixes   

51. Em quais ambientes podemos encontrar animais vertebrados? 

52. Como podemos classificar as formas de alimentação dos vertebrados? 

53. Todas as cobras são venenosas? 

54. Todos os sapos são venenosos? 

55. Todas as cobras venenosas possuem o mesmo tipo de veneno? 

56. Nos cavalos marinhos, quem carrega os ovos, o macho ou a fêmea? 

57. Como são chamadas as aves que não podem voar? 

 a) Ratitas   

 b) Carinatas   

 c) Inatas   

 d) Terrestres   

58. Quais os dois grupos de vertebrados conhecidos popularmente por terem 

“sangue quente”? 

59. Quem, dentre os vertebrados, possui cloaca? 

60. As glândulas sudoríparas estão relacionadas com: 

a) Reprodução   

b) Regulação da temperatura   

c) Digestão   

d) Transmissão de impulsos nervosos   

61. Qual é a vantagem do camaleão mudar de cor? 
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a) Atrair a fêmea   

b) Camuflar-se   

c) Divertir-se   

d) Espantar outros animais   

62. Como uma cobra venenosa percebe sua presa? 

a) Pela visão   

b) Pelo olfato   

c) Pelo calor   

d) Pela audição   

63. A qual grupo dos vertebrados pertence o tatu? 

a) Anfíbios   

b) Mamíferos   

c) Répteis   

d) Peixes   

64. A qual grupo dos vertebrados pertence o ornitorrinco? 

a) Aves   

b) Mamíferos   

c) Répteis   

d) Peixes   

65. A qual grupo dos vertebrados pertence o lêmure? 

a) Aves   

b) Mamíferos   
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c) Répteis   

d) Peixes   

66. A qual grupo dos vertebrados pertence o porco-espinho? 

a) Aves   

b) Mamíferos   

c) Répteis   

d) Peixes   

67. Para que serve a bolsa do canguru? 

68. Algum outro animal possui uma bolsa como a do canguru? 

69. As corcovas dos camelos armazenam: 

a) gordura   

b) folhas   

c) frutas   

d) nada   

70. Um grupo de piranhas pode devorar uma vaca inteira? 

71. As zebras são brancas com listas pretas ou pretas com listas brancas? 

72. Baleias e golfinhos dormem? 

73. Por que alguns animais hibernam e/ou migram ao longo do ano? 

74. Quantas vértebras tem o pescoço da girafa? 

a) cinco   

b) sete   

c) dez   
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d) doze   

75. Uma tartaruga pode crescer mais que seu casco? 

76. Por que um pavão possui uma cauda colorida? 

77. Por que os cangurus saltam? 

78. Qual seria uma boa aproximação quando queremos medir força de uma 

mordida de tubarão-branco? 

a) menos de 50 kg   

b) 100 kg   

c) 200 kg   

d) 500 kg   

79. Por que os morcegos dormem de cabeça para baixo? 

a) Eles gostam   

b) Para se alimentar   

c) Para fugir da luz   

d) Para ficar na posição ideal para voar   

80. O coração do gato bate quantas vezes mais rápido do que o do ser 

humano? 

a) 2 vezes   

b) 4 vezes   

c) 6 vezes   

d) 8 vezes   

81. Quanto pesa um leão macho adulto? 

a) Menos de 50 kg   
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b) Entre 50 e 100 kg   

c) Entre 100 e 200 kg   

 d) Entre 200 e 300 kg   

82. O grito do bugio pode ser ouvido a quantos quilômetros de distância? 

 a) 1 km   

 b) 2 km   

 c) 3 km   

 d) 4 km   

83. Qual é o mamífero mais lento do mundo? 

84. Qual é o maior carnívoro terrestre do mundo? 

85. O olho de um avestruz é maior que seu cérebro? 

86. Quantos joelhos tem um elefante? 

 a) 2   

 b) 4   

 c) 6   

 d) 8   

87. O porco-espinho pode flutuar na água? 

88. Quantos litros de água um camelo pode beber em 10 minutos? 

 a) 1 litro   

 b) 10 litros   

 c) 100 litros 

d) 1000 litros  
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