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APRESENTAÇÃO



Este guia didático foi produzido como parte 
integrante dos estudos desenvolvidos pela autora no curso de 
pós-graduação Mestrado Profissional no Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática da Universidade Estadual do Centro-
Oeste. Ele tem por objetivo auxiliar o professor de Ciências 
Naturais das séries finais do Ensino Fundamental (EF) a 
promover melhorias em sua prática pedagógica no que diz 
respeito aos conteúdos da Zoologia de Vertebrados.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), esses conteúdos devem ser abordados no terceiro 
ciclo dos anos finais do Ensino Fundamental dentro do eixo 
temático Vida e Ambiente. No estado do Paraná, contudo, 
de acordo com as Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs), 
tais conteúdos devem ser trabalhados em todos os anos desta 
etapa da escolaridade.

Nos referidos documentos oficiais, é apontada a 
necessidade de o professor enfocar uma abordagem evolutiva 
para os conteúdos de Zoologia, priorizando-se o sistema de 
classificação filogenético que leva em conta a evolução das 
espécies. Porém, ainda de acordo com os PCNs (BRASIL, 1998), 
a maioria das aulas de Ciências Naturais sobre esses conteúdos 
desenvolve-se numa perspectiva tradicional, destacando-se o 
sistema de classificação de Linnaeus, baseado principalmente 
nas características anatômicas, com atividades pedagógicas 
que exigem unicamente a memorização. Esta realidade muitas 
vezes gera o desinteresse e a falta de motivação dos alunos 
em relação aos conceitos de Zoologia, conforme relatado por 
vários professores.
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Assim, o impulso inicial para a elaboração deste 
material partiu da experiência profissional da autora como 
docente de Ciências Naturais e de sua percepção sobre a 
grande deficiência em materiais de apoio que instigassem o 
aluno a aprender Zoologia e atendessem ao enfoque proposto 
na Diretriz Curricular Estadual de Ciências Naturaise nos 
PCNs.

As atividades aqui previstas foram elaboradas pela 
autora em parceria com um grupo de professoras de Ciências 
Naturais da rede pública do Paraná. Essa parceria ocorreu 
durante as reuniões de um grupo de estudos, via formação 
continuada, realizadas no primeiro semestre de 2015. Nesse 
período, o conteúdo previsto nos planejamentos para a 
disciplina destacava a Zoologia de vertebrados. Optou-se, 
então, pela elaboração de atividades que contemplassem 
esses conteúdos.

Durante as reuniões, as professoras participantes 
desenvolveram leituras, estudos e discussões, tendo como 
aporte teórico a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) 
de David Ausubel e a vertente crítica dessa teoria realizada 
pelo professor Marco Antonio Moreira. Foram estudados, 
igualmente, o sistema de classificação filogenético e possíveis 
ferramentas metodológicas para o ensino dos conteúdos 
da Zoologia no ensino fundamental, segundo esse enfoque 
conceitual. Com algumas ferramentas metodológicas 
selecionadas, foram vivenciadas diversas atividades 
pedagógicas no grupo de estudos. Para finalizar as atividades, 
as docentes elaboraram e aplicaram uma sequência de aulas 
sobre os conteúdos da Zoologia de vertebrados, promovendo 

uma socialização dos aspectos positivos e negativos da 
utilização das ferramentas pedagógicas. Algumas dessas 
atividades aplicadas fazem parte dos roteiros sistematizados 
neste guia.

Dentre as várias ferramentas pedagógicas descritas, 
mereceu destaque a utilização dos mapas conceituais 
para a efetivação dos pressupostos estudados dentro da 
fundamentação teórica. Dessa forma, este guia, além de 
várias atividades para o ensino da Zoologia, apresenta 
diversas estratégias metodológicas para que o professor, ao 
longo das aulas, familiarize seus alunos com o uso de mapas 
conceituais, ensinando-os a confeccioná-los com recursos 
diversos, para desenvolver uma aprendizagem significativa.

No segundo capítulo deste guia, encontra-se a 
fundamentação teórica sobre a TAS, o ensino de Zoologia, os 
sistemas de classificação, além de estratégias metodológicas 
para a produção de mapas conceituais, visando proporcionar 
ao professor um aprofundamento conceitual antes da aplicação 
das atividades previstas nos roteiros. No terceiro capítulo, 
são destacados os principais aspectos relacionados ao uso 
dos roteiros elaborados. No quarto, estão relacionados seis 
roteiros de atividades para o desenvolvimento das seguintes 
temáticas: características gerais dos vertebrados, revestimento 
externo, sistemas respiratório, sistema circulatório, sistema 
digestório, classes dos vertebrados e sistemas de classificação. 
Associadas a esses conceitos de Zoologia, estão várias 
estratégias pedagógicas para o uso da ferramenta mapa 
conceitual em um nível crescente de complexidade.
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REFERENCIAL 
TEÓRICO



Ensino da zoologia na educação 
básica

O Brasil, nas últimas décadas, tem buscado promover 
iniciativas que resultem numa melhoria de qualidade na edu-
cação básica. Porém, ainda há um longo caminho a percor-
rer para que o país possa atingir esse objetivo. Tal realidade 
abarca todas as disciplinas, incluindo a de Ciências Naturais 
cujo objetivo mais elementar é proporcionar aos estudantes 
o acesso aos conhecimentos científicos sistematizados e sua 
compreensão. Nesse aspecto, o ensino de Ciências Naturais 
também enfrenta dificuldades, pois, no último PISA (Progra-
ma Internacional de Avaliação de Estudantes) em 2006, o Bra-
sil ficou em 53º lugar de setenta países vinculados à avaliação 
(WAISELFISZ, 2009). Face a essa realidade, são necessárias 
ações que auxiliem os professores e instituições na melhoria 
de suas práticas pedagógicas.

Dentre os conteúdos previstos para a disciplina de 
Ciências Naturais, encontra-se o ensino da Zoologia. Seus 
conteúdos encontram-se previstos no Parâmetro Curricular 
Nacional (PCN) de Ciências para o terceiro e quarto ciclos da 
etapa final do ensino fundamental. Já na Diretriz Curricular de 
Ciências Naturais do Paraná (DCE), os conceitos de Zoologia 
estão previstos para todos os anos dessa etapa de ensino.

A Zoologia constitui-se como o estudo da diversidade 
animal e é, por meio dela, que a história e as características 
dos animais vêm sendo ensinadas. Assim, o aprimoramento 
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das práticas pedagógicas relacionadas a esses conceitos é o 
objetivo principal deste guia didático. 

Consultando pesquisas sobre o ensino da Zoologia, 
verificam-se vários problemas em relação a esses conteúdos 
na educação básica, tais como: as deficiências na prática 
pedagógica dos professores que tem favorecido um ensino de 
baixa qualidade e pouco atrativo aos estudantes por utilizar 
técnicas que reforçam o caráter descritivo da Zoologia 
(Oliveira, 2008). Já para Amorim (2001), os professores não 
podem ser os únicos culpados pelas deficiências no ensino 
da Zoologia, pois podem existir lacunas teóricas em sua 
formação e falta de acesso a recursos didáticos adequados 
para o ensino em questão.

Conforme as pesquisas de Santos e Teran (2013), os 
métodos utilizados para o ensino da Zoologia podem ser os 
de transmissão (tradicional) ou de interação entre professor-
aluno (construtivista), porém, nas escolas prevalecem os 
métodos de transmissão. Segundo os autores:

o ensino de Zoologia é feito na sua maior parte 
por professores de prática conteudista e pautada 
na transmissão do conhecimento, realizado em 
aulas expositivas com a utilização de poucos 
recursos e com práticas ligadas a memorização 
individual ou em grupo (SANTOS; TERAN, 
2013, p. 7).

Os dados das pesquisas desses mesmos autores reve-
lam que, em regra, não são efetuadas aulas práticas e que fal-
tam materiais adequados para o ensino da Zoologia. A novida-
de didática normalmente é relacionada ao uso de ferramentas 

tecnológicas de exposição, como projetor multimídia, compu-
tador, televisores, ferramentas estas que simplesmente inseri-
das na prática pedagógica não conseguem modificar um ensino 
tradicional para um ensino em que o aluno seja ativo. Segundo 
os autores, faltam laboratórios para o ensino de Ciências em 
condições adequadas e os professores têm um tempo reduzido 
para planejar e executar atividades diferenciadas para o ensino 
da Zoologia. Também são citados como problemas que interfe-
rem no ensino da Zoologia os seguintes: falhas conceituais nos 
livros didáticos, falta de coerência nos conceitos desenvolvidos 
em sala de aula, quantidade excessiva de nomes latinos e estru-
turas morfológicas que devem ser memorizadas pelos alunos 
(Oliveira, 2008).

Além dessas deficiências, outro ponto importante 
que deve ser destacado é o fato de o ensino da Zoologia estar 
baseado unicamente no sistema de classificação de Linnaeus 
(1758), cientista que instituiu a nomenclatura binomial e o 
sistema hierárquico para os seres vivos, definindo de reino 
a espécie. A classificação proposta por Linnaeus está de 
acordo com as ideias criacionistas e, desta forma, não prevê 
o estabelecimento de graus de parentesco entre as espécies. 
Seus estudos seguem a lógica de Aristóteles proposta ainda 
no século IV a.C. Porém, a partir dos estudos de Darwin, a 
teoria criacionista foi refutada e efetivaram-se as bases para a 
teoria da evolução (1859), hoje mais aceita pela comunidade 
científica que, em conjunto com as novas descobertas da 
Biologia Molecular, explicam a origem e as modificações das 
espécies ao longo do tempo.
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Partindo das ideias evolucionistas, vários autores 
como Amorim (2001), Oliveira (2008), Santos; Calor (2008) 
propõem que o ensino da Zoologia na educação básica deva ser 
baseado numa perspectiva evolutiva, contemplando a história 
dos seres vivos e levando os estudantes a compreenderem 
tanto o parentesco entre os grupos quanto os conceitos de 
adaptação e seleção natural, opondo-se, portando, à hipótese 
criacionista. Nessa mesma condução, o PCN da disciplina de 
Ciências Naturais preconiza que os conteúdos sobre os seres 
vivos devem ser abordados de forma que os alunos possam 
entender as relações de parentesco entre os organismos e o 
longo processo de evolução sofrido pelos grupos animais 
(BRASIL, 1998).

Sistemática filogenética: uma nova 
classificação para estudar a diver-
sidade animal

A partir do enfoque evolutivo para o estudo da 
Zoologia, surgiram outras hipóteses para a classificação 
dos seres vivos, dentre as quais se destaca a Sistemática 
Filogenética. Esse método também é chamado de cladística, 
porque baseia seus estudos em estruturas em forma de árvores 
chamados cladogramas. Ele tem por objetivo organizar os 
conhecimentos sobre a diversidade biológica a partir do 
conhecimento da evolução, das características morfológicas, 
ecológicas e moleculares dos grupos (FERREIRA, 2008).

A Sistemática Filogenética foi criada pelo entomo-
logista Willi Hennig em 1950 e é inteiramente baseada na 
ancestralidade evolutiva. De acordo com Amabis (2010), a 
proposição fundamental dessa teoria pode ser enunciada nos 
seguintes termos:

[...] se uma novidade evolutiva surgiu e se fixou 
em uma espécie, todas as espécies descendentes 
dela herdarão essa novidade. Entende-se por 
novidade evolutiva uma característica que 
não estaria presente nos ancestrais daquela 
espécie, tendo surgido nela por modificações 
hereditárias (mutações de uma característica 
ancestral) (AMABIS, 2010, p. 20).

Assim, pode-se concluir que um conjunto de espécies, 
que tem em comum uma novidade evolutiva, descende de 
uma mesma espécie ancestral. Na Sistemática Filogenética, 
essas hipóteses de parentesco são expressas pela construção 
de cladogramas (do grego clados, ramo, divisão) que são 
representações gráficas em forma de árvore em que podem ser 
explicitadas as relações evolutivas entre os grupos, conforme 
exemplo na figura 01. De acordo com esta classificação, duas 
novas espécies surgem pela divisão de uma espécie ancestral. 
Cada ramificação ou nó no cladograma representa o processo 
que originou os dois novos ramos (AMABIS,2010).
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Figura 01: Evolução dos vertebrados.

Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au-
la=41560. Acesso em 20 de set de 2015.

Com o intuito de levar os alunos do ensino fundamen-
tal à estrutura dos cladogramas, Santos; Calor (2007) indicam 
que os professores podem utilizar um comparativo destes 
com a árvore genealógica das famílias dos alunos. Com um 
esquema simples nas mãos, o professor pode discutir com os 
alunos os conceitos de ancestralidade e variações no interior 
de uma população. 

Toda criança sabe que os filhos não são 
idênticos aos pais (eles tem diferenças na altura, 
coloração dos olhos e cabelos, forma do nariz, 
etc), apesar deles portarem várias semelhanças. 
[...] Apesar das características individuais dois 
irmãos são mais parecidos entre si quando 
comparados a um primo ou vizinho. Qual é a 
causa da maior proximidade entre os irmãos? 
Eles apresentam o mesmo ancestral imediato 
(os pais) que não é o mesmo ancestral do primo 
ou vizinho (SANTOS; CALOR, 2007, p. 5).

Para transportar esses conceitos para o ensino 
da Zoologia, o professor poderia apresentar aos alunos 
uma “árvore da vida”, em que as raízes seriam as espécies 
ancestrais e os ramos seriam as espécies delas descendentes 
e que deram origem às espécies atuais representadas pelas 
folhas e galhos mais jovens. A “árvore da vida” pode associar 
o conhecimento da diversidade biológica ao processo 
evolutivo. Segundo Gould: “A árvore da vida e a genealogia 
de cada família compartilham a mesma topologia e o mesmo 
segredo de sucesso de unir dois temas aparentemente 
contraditórios de continuidade e mudança.” (GOULD apud 
1SANTOS; CALOR, 2007, p. 6).

Dessa forma, o uso da árvore da vida trabalha como 
guia para, depois, serem apresentados os cladogramas. Os 
cladogramas a serem trabalhados com alunos do ensino 
fundamental não necessitam de grande detalhamento, com 
um vasto número de grupos e todas as relações entre eles. 
Segundo Santos; Calor (2007), o professor deve trabalhar com 
cladogramas gerais que exibem apenas grupos representativos 

1 GOULD, S.J. I have landed – the end of a begging in Natural History. New York: 
Three River Press, 2003.

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41560
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41560


2726

e algumas relações entre eles. Assim, diminui-se o excessivo 
número de nomes e características da Zoologia descritiva.

Nos estudos de Ferreira (2008), é descrita uma 
abordagem para o ensino da diversidade animal por meio 
da Sistemática Filogenética. Como aspecto positivo em tal 
abordagem os alunos apontam o fato de ser possível estudar 
um reino em pouco tempo, mas com maior aprendizagem. 
Ainda para os alunos, os conteúdos tornaram-se mais 
atrativos, pois este enfoque não os obriga a memorizar os 
nomes científicos e as características de cada grupo. Também 
visando reduzir a memorização, Oliveira (2008) cita que 
a Sistemática Filogenética pode auxiliar os professores a 
mostrar aos estudantes que algumas características dos seres 
vivos se modificaram e que alguns grupos as compartilham. 
Como vantagem para o uso da “árvore da vida”, conforme 
Santos; Calor (2007), essa representação é muito melhor 
para a evolução do que uma fila indiana progressiva que 
vai dos organismos mais simples até os mais complexos. 
A representação tradicional leva os estudantes muitas 
vezes a uma visão antropocêntrica da diversidade animal, 
considerando o homem como a espécie que alcançou o maior 
patamar no processo evolutivo. Compartilhando essa ideia, 
Oliveira (2008, p.6) destaca:

Considera-se que é papel da escola, tentar 
desfazer a ideia de que o homem é superior aos 
seres vivos e abordar um ensino de Zoologia 
voltado ao papel ecológico dos animais da 
natureza e sua importância enquanto espécie. 
Em outras palavras, a espécie humana não é a 
mais evoluída e sim a mais recente.

A zoologia numa abordagem 
construtivista

Como mencionado anteriormente, este guia busca 
auxiliar o professor de Ciências Naturais em sua prática pe-
dagógica e, na primeira parte deste documento, foi destaca-
do o uso da Sistemática Filogenética como possível sugestão 
para minimizar as deficiências no ensino de Zoologia. 

Porém, as dificuldades em abordar a Zoologia com 
enfoque evolutivo é apenas uma das deficiências apontadas 
para esses conteúdos. Vários aspectos referem-se a práticas 
pedagógicas atreladas a uma concepção tradicional de en-
sino, onde são priorizadas a reprodução e a transmissão de 
conhecimentos. Como possível alternativa para modificação 
dessa abordagem, neste documento, enfatizam-se sugestões 
de estratégias pedagógicas com o uso dos mapas conceituais 
embasadas nos métodos construtivistas. Nestes, o aluno é um 
agente ativo do processo de aprendizagem. 

Foi o psicólogo Jean Piaget (1975) que criou as bases 
para o construtivismo. Para ele, o conhecimento é construído 
a partir da interação entre o sujeito e o objeto de tal modo que 
cabe ao professor o papel de mediador, colocando o aluno em 
situações em que ocorra a interação entre ele e o conhecimento 
a ser aprendido. O educando, portanto, já não é mais um ser 
passivo em relação às atividades, mas ativo e participativo 
no seu processo de aprendizagem (GOMES,2010). Nesses 
momentos de interação, em que se visa a uma aprendizagem 
orientada pelo referencial teórico do construtivismo, as 
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práticas pedagógicas tradicionais podem ser modificadas em 
relação ao ensino da Zoologia.

A teoria da Aprendizagem Significativa

Dentre as teorias da aprendizagem construtivistas, 
encontra-se a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) 
de David Ausubel que subsidia as práticas pedagógicas 
construídas para o ensino de Zoologia, apresentadas na 
segunda parte deste guia didático.

A TAS foi proposta em 1963 pelo psicólogo 
David Ausubel e consiste numa teoria explicativa para a 
aprendizagem humana, fundamentada nos princípios da 
cognição. Parte-se da seguinte proposição:

[...] os indivíduos apresentam uma organização 
cognitiva interna baseada em conhecimentos 
de caráter conceitual, sendo que a sua 
complexidade depende muito mais das 
relações que estes conceitos estabelecem entre 
si que do número de conceitos presentes. 
Entende-se que essas relações tem um caráter 
hierárquico, de maneira que a estrutura 
cognitiva é compreendida fundamentalmente 
como uma rede de conceitos organizados de 
modo hierárquico de acordo com o grau de 
abstração e de generalização (PELIZZARI, 
2002, p. 38).

A TAS valoriza o processo de construção do 
conhecimento e o entendimento de informações e não 
meramente o estudo do tipo “decoreba” ou memorização 

presente em algumas estratégias de ensino utilizadas nas 
aulas de Zoologia (Gomes, 2010). 

A aprendizagem significativa “[...] é um processo 
através do qual uma nova informação se relaciona, de 
maneira substantiva (não literal) e não arbitrária a um aspecto 
relevante da estrutura cognitiva do indivíduo” (MOREIRA, 
2009a, p. 8). Esses aspectos relevantes são denominados 
por Ausubel de subsunçores ou ideias-âncora, que ao terem 
contato com as novas informações, dão significado para elas, 
proporcionando melhor aprendizagem. Portanto, de acordo 
com a TAS, o processo de aprendizagem de determinado 
conteúdo implica, conforme Lemos (2011, p. 27):

[...]uma construção mental de significados 
porque implica uma ação pessoal e intencional 
de relacionar a nova informação percebida 
com os significados já existentes na estrutura 
cognitiva. Quanto mais estável e organizada for 
a estrutura cognitiva do indivíduo, maior a sua 
possibilidade de perceber novas informações, 
realizar novas aprendizagens [...].

Como vantagem para a aprendizagem significativa, 
tem-se o fato de que os conteúdos assim aprendidos são retidos 
e lembrados por mais tempo, além de haver aumento da 
capacidade de o aluno aprender novos conteúdos (PELIZZARI, 
2002). Outra vantagem é apontada por Gomes (2010):

No âmbito do ensino de Ciências, a aprendi-
zagem significativa cria, para os professores e 
para os alunos, a possibilidade de contextua-
lização dos conhecimentos científicos, promo-
vendo assim um aprendizado mais efetivo, 
capaz de tornar o indivíduo um sujeito apto 
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a construir sua própria formação (GOMES, 
2010, p. 27).

A ideia mais importante da TAS e suas possíveis 
aplicações para o processo de ensino podem ser resumidas 
na seguinte proposição de Ausubel:

Se tivesse que reduzir toda a psicologia educa-
cional a um só princípio diria o seguinte: o fator 
mais importante que influencia aprendizagem 
é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e 
ensine-o de acordo (AUSUBEL apud2 MOREI-
RA, 2009a, p. 7).3

Embora esse princípio pareça ser simples, sua apli-
cação requer certa atenção, pois ao falar “aquilo que o apren-
diz já sabe”, Ausubel está se referindo à estrutura cognitiva 
(conteúdo total e organização das ideias do indivíduo); ele 
não está simplesmente relacionando a aprendizagem com a 
ideia de pré-requisito. Averiguar essas estruturas não é ta-
refa simples, porque implica conhecer os conceitos, propo-
sições, ideias e inter-relações disponíveis na mente do aluno 
em relação a determinado conhecimento. Por fim, “ensine-o 
de acordo” significa: basear o ensino naquilo que o aprendiz 
já sabe; identificar os conceitos organizadores básicos do que 
vai ser ensinado; utilizar recursos e princípios que propiciem 
a aprendizagem de maneira significativa (MOREIRA,2009a).

Relacionadas a esse princípio, foram estabeleci-
das por Ausubel as condições necessárias para que ocorra a 

2 AUSUBEL, D.P. Educational psychology: a cognitive view. New York: Holt Ri-
nehart and Winston, 1978.

aprendizagem significativa. A primeira refere-se à organiza-
ção de um material de ensino potencialmente significativo e 
a segunda refere-se à disposição de o aluno aprender signifi-
cativamente. 

De acordo com Moreira (2015), para que um livro, 
uma aula ou materiais instrucionais possam ser considerados 
significativos, eles devem ter “significado lógico (ter estrutura, 
organização, exemplos, linguagem adequada), enfim serem 
aprendíveis.” (MOREIRA, 2015, p. 75). Os sujeitos, por sua 
vez, precisam ter conhecimentos prévios para dar significado 
aos conhecimentos veiculados por esses materiais, dando-
lhes um significado dito psicológico. 

A outra condição é que o aluno apresente uma 
disposição para relacionar os novos conceitos apresentados à 
sua estrutura cognitiva, por meio de materiais potencialmente 
significativos. Isso significa que não importa a qualidade 
do material, pois, se a intenção do aluno for simplesmente 
memorizá-lo, tanto o processo de aprendizagem como seus 
produtos não serão significativos.

Ainda em relação à TAS, cabe destacar uma diferença 
fundamental sobre essa teoria em relação às outras. Enquanto 
a maioria prefere analisar o processo pedagógico utilizando 
o critério se houve ou não aprendizagem, para Ausubel, a 
aprendizagem é um processo contínuo e pode acontecer 
de duas formas: aprendizagem mecânica e aprendizagem 
significativa. A distinção entre estes dois tipos se estabelece 
de acordo com os conhecimentos do aluno; se ele consegue 
relacionar de maneira substancial, não arbitrária, o que é 
relevante com algum aspecto da estrutura cognitiva prévia, 
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mais próximo está da aprendizagem significativa. Quanto 
menos estabelece esse tipo de relação, mais próximo está da 
aprendizagem mecânica. Memorizar fórmulas, leis e conceitos 
são típicos da aprendizagem mecânica. O aluno decora para 
a prova e depois esquece. Não consegue atribuir significado 
à nova informação e não é capaz de usar ou transferir esse 
conhecimento. Já na aprendizagem significativa, o aluno 
é capaz de realizar a transferência dos conhecimentos 
aprendidos para novas situações.

A TAS de Ausubel também pode ser chamada de 
teoria da assimilação. Segundo o pesquisador,

[...] o resultado da interação que ocorre, na 
aprendizagem significativa entre o novo 
material a ser aprendido e a estrutura cognitiva 
existente é uma assimilação de antigos e novos 
conceitos que contribui para diferenciação 
desta estrutura (MOREIRA, 2005, p. 18).

De acordo com esse princípio, mesmo após o 
aparecimento de novos significados, a relação entre os 
subsunçores e conceitos assimilados permanece na estrutura 
cognitiva. Ausubel descreve que a assimilação ocorre quando 
uma ideia, conceito ou conteúdo “a”, significativo para o 
aluno, é associado a uma ideia-âncora “A”, já estabelecida 
na estrutura cognitiva do indivíduo. Porém, não só ocorre 
a modificação do conceito novo “a”, mas também do 
subsunçor “A” neste processo. Ambos os conceitos, produtos 
desta interação “a” e “A”, permanecem unidos e relacionados 
(MOREIRA,2005).Após algum tempo, ocorre o que Ausubel 
denomina de assimilação obliteradora.

[...] as novas informações tornam-se espontânea 
e progressivamente menos dissociáveis de suas 
ideias-âncora (subsunçores) até que não mais 
estejam disponíveis, não mais reproduzíveis 
como entidades individuais. Assim atinge-
se um grau de dissociabilidade nulo [...] 
(MOREIRA, 2005, p. 20).

Figura 02. Fases do processo de assimilação.

Dessa forma, os significados das novas ideias tornam-
se espontâneos e, progressivamente, menos dissociáveis 
das ideias-âncora; esta ação decorre de um processo de 
redução da memória. Assim, o esquecimento faz parte 
da continuação temporal do processo de aprendizagem. 
“O principal problema na aquisição do conhecimento de 
uma disciplina [...] é neutralizar o inevitável processo de 
assimilação obliteradora [...]” (MOREIRA, 2005, p. 20). O 
aspecto diferencial da aprendizagem significativa em relação 
à aprendizagem mecânica é que, após o mesmo processo de 
assimilação obliteradora, o conceito subsunçor não retorna a 
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sua forma original; o resíduo da aprendizagem é o subsunçor 
modificado pela nova informação.

No Brasil, a TAS é divulgada por vários pesquisado-
res, dentre eles Lemos (2011), Masini (2011), Santos (2008), 
destacando-se Moreira (2005) que, como forma de contri-
buir para a implementação dessa teoria de aprendizagem na 
realidade educacional, propôs um viés crítico para a teoria 
de Ausubel. Baseado nos estudos de Neil Postman, Charles 
Wingartner, Don Zinkel e nas ideias do educador Paulo Frei-
re, Moreira define a aprendizagem significativa crítica como: 
“[...] aquela perspectiva que permite ao sujeito tomar parte 
de sua cultura e, ao mesmo tempo , estar fora dela”(MOREI-
RA,2010, p. 7).

Ainda para o autor, é por meio da Teoria da 
Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) que o indivíduo 
pode fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo não ser 
dominado por ela, por seus ritos, mitos e ideologias. A TASC 
possui alguns princípios que podem ser aplicados em sala de 
aula de forma a tornar os processos de aprendizagem mais 
adequados às necessidades dos indivíduos pertencentes a 
uma sociedade em constante mudança.

É através dessa aprendizagem que ele poderá 
lidar construtivamente com a mudança, 
sem deixar-se dominar por ela, manejar a 
informação sem sentir-se impotente frente a 
sua grande disponibilidade e velocidade de 
fluxo, usufruir e desenvolver a tecnologia sem 
tornar-se um tecnófilo (MOREIRA,2010, p. 7).

De acordo com os princípios constantes na tabela 
01, algumas implicações devem ser levadas em conta pelo 
professor ao planejar suas aulas: a) não faz sentido ensi-
nar sem levar em conta o conhecimento prévio do aluno; b) 
os conteúdos mais importantes, mais inclusivos devem ser 
apresentados no começo das aulas e progressivamente dife-
renciados; c) as TICs (tecnologias da informação e comuni-
cação) devem ser incorporadas no ensino; d) a interação en-
tre professores e alunos é fundamental para a negociação de 
significados; e) o ensino não deve ser monológico, mas sim 
dialógico, na medida em que o professor deve falar menos e 
criar espaços para que os alunos produzam significados para 
os conceitos trabalhados nas aulas; f) as primeiras situações 
apresentadas ou propostas aos alunos devem corresponder 
a seu contexto social, sua idade e sua cultura; f) educar não 
é depositar conhecimentos na cabeça do aluno, pois a aqui-
sição de conhecimentos deve levar ao questionamento e a 
criticidade; g) a avaliação não deve ser baseada em testes de 
resposta correta mas, ao contrário, deve buscar evidências 
da aprendizagem, incluindo aspectos formativos e recursi-
vos (MOREIRA,2013).

Por fim, o mais importante, de acordo com o objetivo 
principal deste guia: “no ensino se deve utilizar distintos 
materiais instrucionais e diferentes estratégias didáticas, 
estimulando a participação do aluno” (MOREIRA, 2013, s.p.).
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Tabela 01: Princípios facilitadores da TASC.

Síntese.
1. Conhecimento 

Prévio
O processo ensino-aprendizagem deve 
valorizar e ter como ponto de partida 
aquilo que o aprendiz já sabe.

2. Interação 
Social e do 
Questionamento.

A interação do professor com o aluno e 
dele com seus pares é essencial para a 
aprendizagem. A interação do professor 
com os alunos deve levá-los a levantar 
vários questionamentos; ao professor 
não cabe ensinar somente respostas, 
mas levar os alunos a elaborarem suas 
próprias perguntas.

3. Não centralidade do 
livro texto.

Não se trata de eliminar o livro texto da 
escola, mas sim procurar utilizar uma 
diversidade de materiais instrucionais e 
pedagógicos.

4. Aprendiz como 
perceptor e 
representador

A realidade e os conceitos a serem 
ensinados são confrontados com a 
percepção do aluno. Ao ter contato 
com diferentes realidades cada 
indivíduo constrói internamente uma 
representação para esta realidade.

5. Conhecimento 
como linguagem

A linguagem representa, em cada 
matéria, uma forma diferenciada de 
perceber a realidade. A chave da 
compreensão de todo conteúdo é 
conhecer sua linguagem.

6. Consciência 
Semântica.

O significado das palavras é atribuído 
pelas pessoas que as utilizam de 
acordo com suas representações/
percepções a respeito das coisas.

7. Aprendizagem pelo 
erro.

O erro deve ser valorizado pelo 
processo educativo, pois o ser humano 
aprende corrigindo seus erros.

8. Desaprendizagem. Para aprender conceitos novos muitas 
vezes o aluno precisa desaprender, 
ou seja, não utilizar o conhecimento 
prévio para que possa adquirir novos 
conhecimentos.

9. Incerteza do 
conhecimento

As nossas visões de mundo são 
construídas com as definições que 
construímos, com as perguntas que 
elaboramos e com as metáforas 
que utilizamos. E estas podem estar 
erradas.

10. Não utilização do 
quadro de giz.

Este princípio pressupõe a superação 
de um ensino transmissivo e não 
participativo. Ele implica o uso de 
diferentes estratégias instrucionais que 
priorizam a participação ativa do aluno.

11. Abandono da 
narrativa.

Superação de aulas em que o professor 
é o narrador e o aluno apenas um 
ouvinte passivo. O professor deve 
estimular o aluno para discutir, fazer 
apresentações orais, fazer e receber 
críticas.

Autora: Sonia Cristina Ferrari.
Fonte: Moreira (2010).

A ferramenta mapa conceitual e o 
ensino de zoologia

Apoiadas nos princípios da TASC, existem várias fer-
ramentas pedagógicas que podem ser utilizadas para o en-
sino da Zoologia de vertebrados nas séries finais do ensino 
fundamental. Embora algumas destas ferramentas já sejam 
objeto de pesquisa há algumas décadas, em estudo empíri-
co realizado com professores da educação básica da rede pú-
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blica do Paraná, verifica-se que, ainda, a maioria das aulas 
desenvolve-se com apoio de ferramentas tradicionais, como 
quadro de giz, livro didático e exercícios de repetição. Bus-
cando oferecer aos professores uma ferramenta pedagógica 
que permitisse mudanças em sua prática pedagógica foi esco-
lhido o mapa conceitual. Apesar de ter sido criado na década 
de 70, ele vem sendo mais divulgado e utilizado pelos profes-
sores com o desenvolvimento dos recursos tecnológicos que 
lhe servem de suporte.

Os mapas conceituais são apresentados como uma 
estratégia metodológica com potencialidades para facilitar 
a aprendizagem significativa. Moreira define os mapas 
conceituais como:

[...] diagramas indicando relações entre 
conceitos, ou entre palavras que usamos para 
representar conceitos. [...] o importante é que o 
mapa seja um instrumento capaz de evidenciar 
significados atribuídos a conceitos e relações 
entre conceitos no contexto de um corpo 
de conhecimento, de uma disciplina, e uma 
matéria de ensino (MOREIRA, 2009b, p. 1-2).

A estratégia mapa conceitual pode auxiliar na 
ancoragem entre antigos e novos conceitos como preconizado 
pela TAS. Nesse sentido, para Gomes et al. (2009, p. 29), os 
mapas conceituais são “meios instrucionais dinâmicos e 
flexíveis, utilizados tanto na análise quanto na organização dos 
conteúdos, os quais passam a ser instrumentos que favorecem 
a associação e a inter-relação entre antigos e novos conceitos”.

A técnica de construção dos mapas conceituais foi 
desenvolvida na década de 70 por Joseph Novak, professor 
da universidade de Cornell nos Estados Unidos, que 
realizou estudos de longo prazo para dar sustentação à 
TAS de Ausubel. Com o objetivo de mapear a construção do 
conhecimento de alunos, ele buscava um instrumento que 
pudesse caracterizar as mudanças decorrentes da aquisição 
de novos conhecimentos. Foram acompanhadas 21 crianças 
entre 06 e 08 anos em um trabalho de pesquisa que durou 
12 anos. As crianças pesquisadas eram entrevistadas e 
as informações, transcritas. Usando a técnica dos mapas 
conceituais, várias páginas de transcrição passaram a ser 
representadas apenas por um mapa de uma página. Em seu 
estudo, Novak percebeu que:

[...] ao comparar os mapas, constatou-se 
que eles refletiam com precisão e clareza a 
estrutura cognitiva do aluno naquela ocasião, 
como se fosse uma fotografia do conhecimento 
da criança naquele determinado momento. 
Percebeu-se também que, além dos mapas 
conceituais facilitarem o acompanhamento do 
desenvolvimento da estrutura cognitiva dos 
alunos, eles também eram a base do pensamento 
criativo e da produção de novo conhecimento 
(MARRIOT; TORRES, 2007, p. 158).

Os mapas conceituais (figura 3) são constituídos por 
conceitos unidos mediante palavras de enlace. Os conceitos 
são representados no interior de caixas ou de formas 
geométricas enquanto a relação entre eles são especificadas 
por linhas às quais são agregadas frases explicativas.
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Figura 03. Esquema de mapa conceitual.

Fonte: Arquivo da autora (2015).

A este conjunto de conceitos unidos aos conectivos 
dá-se o nome de proposição. Os mapas conceituais são 
compostos por várias proposições. As frases explicativas 
ou simplesmente conectores podem ter até 3 palavras de 
ligação que podem ser verbos conjugados, locuções verbais 
ou preposições (NUNES,2011). Para Novak,“os mapas 
conceituais [...] evidenciam por meio de proposições ou 
enunciações elucidativas, as conexões estabelecidas entre as 
ideias chave” (NOVAK, 2006, apud4 SOUZA, 2010, p.201).

Algumas vezes, os mapas conceituais são confundidos 
com outras formas de representação visual do conhecimento, 
como os mapas mentais, organogramas ou fluxogramas. A 
principal diferença entre o mapa conceitual e os outros tipos 

4 NOVAK, J. D.  Aprendiendo a aprender. Barcelona: Marínez Roca, 1988

de mapa é a frase de ligação que estrutura a relação entre 
os conceitos. De acordo com Moreira (2009b), os mapas 
conceituais apresentam aspectos diferenciais das outras 
formas de representação gráfica.

[...] tais diagramas não devem ser confundidos 
com organogramas ou diagramas de fluxo, 
pois não implicam sequência, temporalidade 
ou direcionalidade, nem hierarquias 
organizacionais ou de poder.[...] Mapas 
conceituais também não devem ser confundidos 
com mapas mentais que são associacionistas, 
não se ocupam de relações entre conceitos, 
incluem coisas que não são conceitos e 
não estão organizados hierarquicamente. 
Não devem igualmente ser confundidos 
com quadros sinópticos que são diagramas 
classificatórios. Mapas conceituais não buscam 
classificar conceitos, mas sim relacioná-los [...] 
(MOREIRA, 2009b, p.1).

Para construir os mapas conceituais, o aluno precisa 
estabelecer frases de ligação entre os conceitos e, para isso 
ele, “precisa refletir, pensar, ponderar, buscar informações no 
texto e analisar, por exemplo se o conceito A é ‘decorrente’ ou 
‘gerador’ do conceito B e se o conceito C deve ser ligado ao 
conceito A ou B” (MARRIOT; TORRES, 2007, p. 159).

A partir destas ações, a construção dos mapas 
conceituais pode auxiliar no desenvolvimento das seguintes 
competências: capacidade de investigar e buscar informações, 
capacidade de analisar e sintetizar, capacidade de ordenar 
e classificar conceitos, capacidade de estabelecer relações 
definindo implicações de causalidade entre conceitos e ideias 
que se relacionam entre si, capacidade de resolver problemas, 
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capacidade de trabalhar cooperativamente e coletivamente, 
com o uso das TICs (tecnologias da informação e comunicação), 
capacidade de utilizar recursos e ferramentas tecnológicas por 
meio da construção digital dos mapas e por fim capacidade 
de construir conhecimento e externalizá-lo (NUNES, 2011).

Os mapas conceituais podem seguir um modelo 
hierárquico, no qual os conceitos mais gerais e inclusivos 
estão na parte superior do mapa e conceitos específicos, pouco 
inclusivos, estão na base inferior. De acordo com Moreira 
(2009b, p. 2), “[...] deve ficar claro no mapa quais os conceitos 
contextualmente mais importantes e quais os secundários ou 
específicos. Setas podem ser utilizadas para dar sentido de 
direção a determinadas relações contextuais [...]”.

Dentre as aplicações pedagógicas dos mapas 
conceituais, alguns itens merecem destaque: a) revelar 
o conhecimento prévio do aluno sobre um determinado 
tema ou conteúdo; b) resumir ou sintetizar conteúdos e 
fazer anotações sobre eles; c) revisar e estudar a matéria; d) 
avaliar o processo de aprendizagem; e)ilustrar e explicar o 
conteúdo desenvolvido em uma aula; f) refletir sobre os 
conteúdos de uma determinada disciplina; g) representar 
o conteúdo programático, proporcionando uma visão geral 
de todos os itens a serem trabalhados; h) expor o currículo 
escolar revelando como os conteúdos serão desenvolvidos 
(MARRIOTT; TORRES, 2007). 

É comum que alguns alunos achem difícil, complicado 
e que necessitem de um tempo para estabelecer relações 
entre os conceitos. Essa dificuldade ocorre pelo fato de eles 
terem um conhecimento superficial dos conteúdos e de suas 

relações. Porém, é nesse exercício que o aluno aprende como 
os conceitos estão ligados e sua hierarquia; é também nesse 
exercício que ocorre a transformação das estruturas cognitivas 
que caracteriza a aprendizagem significativa.

A construção dos mapas conceituais promove 
mudanças na forma tradicional de estudar e é normal que 
os alunos fiquem desconfortáveis e inseguros no princípio. 
Quando o mapa é baseado num texto, o aluno deve fazer uma 
leitura mais atenta, buscando compreender sua mensagem 
e selecionar os conceitos para a elaboração do mapa. No 
início, essas ações levam o aluno a ficar inseguro sobre os 
conceitos selecionados; é natural que os primeiros mapas 
elaborados sejam mais simples e tendam a se expandir mais 
no sentido vertical do que no horizontal. O professor deve 
sempre auxiliar os alunos, fazendo correções nas proposições 
dos mapas e críticas construtivas para que eles se sintam 
motivados a continuar o processo.

A ferramenta pedagógica mapa conceitual pode 
ser usada em qualquer nível de escolaridade. No entanto, 
é recomendável que o professor a utilize quando o aluno 
tiver familiaridade com o assunto a ser estudado, de forma 
que possa ser potencialmente significativo para o aprendiz 
(MOREIRA, 2009b, p. 6). Os mapas conceituais não são 
autoexplicativos, é recomendável que o professor explique 
o mapa para seus alunos e, quando solicita que os alunos o 
construam, eles devem explicá-lo ao professor. 

Como os mapas conceituais têm por objetivo 
investigar os conhecimentos em determinado período de 
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tempo e a TAS destaca que a aprendizagem é um continuum, 
não existe mapa conceitual correto ou errado. 

Um professor nunca deve apresentar aos 
alunos o mapa conceitual de um conteúdo e 
sim um mapa conceitual para esse conteúdo 
segundo os significados que ele atribui aos 
conceitos [...].De maneira análoga, nunca 
se deve esperar que o aluno apresente na 
avaliação o mapa conceitual “correto” de um 
certo conteúdo. Isso não existe. O que o aluno 
apresenta é o seu mapa e o importante não é 
se esse mapa está certo ou não, mas sim se ele 
dá evidências de que o aluno está aprendendo 
significativamente o conteúdo (MOREIRA, 
2009b, p. 08, grifo do autor).

Construindo mapas conceituais 
com o software CMAP TOOLS

A construção de mapas conceituais pode ser feita com 
a utilização de figuras, papel sulfite, lápis, pincel atômico, 
retângulos de cartolina ou com o uso de computadores 
por meio de softwares instalados ou programas on-line. De 
acordo com Nunes (2011), foi após a criação das ferramentas 
informatizadas na década de 90 que a utilização dos mapas 
conceituais foi ampliada pelas possibilidades que os 
softwares permitem para a elaboração dessas ferramentas, 
como a inclusão de imagens, vídeos e áudios nos mapas. 
Ainda de acordo com a pesquisadora, cerca de 80% dos 
professores utilizam o software Cmap Tools para construção 
dos mapas conceituais.O Cmap Tools foi desenvolvido pelo 

IHMC (Institute for Human Machine Cognition da University of 
West Florida) sob a supervisão do professor Alberto J. Canas. 
Sua tela de apresentação pode ser visualizada na (Figura 04), 
ele um software de dowloand gratuito para fins pedagógicos, 
podendo ser utilizado livremente por escolas, universidades 
e entidades sem fins lucrativos. 

Figura 04. Apresentação do software Cmap Tools.

Ao clicar na tela inicial (Figura 05) surgem retângulos. 
Neles podem ser escritos os conceitos e depois interligados 
por linhas que contêm espaço para a edição das palavras que 
servem como conectores (Figura 06). Para elaborar os mapas 
conceituais, o programa pode ser baixado no computador e 
funcionar independente de acesso à internet.



4746

Figura 05.Tela inicial do Cmap Tools. Figura 06. Ambiente operaciona l do Cmap Tools

A operacionalização do Cmap Tools é simples e fácil 
de usar, podendo o programa ser utilizado por crianças 
e adultos. A cada nova versão, mais recursos são criados e 
disponibilizados. Esses recursos têm como base os estudos 
de Novak e de outros pesquisadores da TAS (MARRIOT; 
TORRES, 2007, p. 175).

Figura 07: Recursos do software Cmap Tools.

Fonte: MARRIOTT;TORRES (2007).
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As vantagens e os recursos possibilitados pela 
construção dos mapas conceituais com o Cmap Tools são 
várias, como menciona Nunes (2011):

Além da possibilidade de alterar um texto, es-
crevendo, apagando e formatando com facili-
dade, utilizar uma ferramenta tecnológica nos 
oferece uma infinidade de aplicações através 
da internet. [...] é possível construir um mapa 
colaborativamente a distância, podemos pu-
blicá-lo em servidores onde outras pessoas po-
dem acessá-lo e podemos exportá-lo como pá-
gina web ou como uma imagem. Em um mapa 
conceitual podemos agregar aos conceitos, 
imagens, vídeos, páginas da web, textos, pla-
nilhas, apresentações e inclusive outros mapas 
conceituais [...] (NUNES, 2011, p. 3).

O download do Cmap Tools encontra-se no endereço: 
http://cmap.ihmc.us/cmaptools/. Estão disponíveis na in-
ternet várias apostilas com tutoriais para operacionalização 
do programa, dentre elas destaca-se a seguinte: http://dis-
ciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/285262/mod_resource/
content/1/manual_cmaptools.pdf. Nesse endereço, pode-se 
encontrar um manual de uso rápido do Cmap Tools, sendo 
possível baixar o manual em formato pdf (Portable Document 
Format). O manual apresenta passo a passo os procedimentos 
para baixar o programa Cmap Tools no computador pessoal, 
além de explicar como formatar os mapas conceituais com os 
recursos disponíveis no programa. 

No endereço da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, http://penta2.ufrgs.br/edutools/tutcmaps/
tutindicecmap.htm, existe um tutorial com noções básicas 

sobre o Cmap Tools, explicando como abrir um mapa, modificar 
fonte, tamanho e estilo do texto e ainda como salvar o mapa, 
dentre outras informações. No endereço eletrônico do Portal 
Dia a Dia Educação do governo do Paraná, http://www.
gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tutoriais/
cmap_tools.pdf, é possível baixar uma apostila com o tutorial 
completo para operacionalização do software, inclusive 
utilizando-o para inserir vídeos, imagens, fotos, sites da 
internet nos mapas conceituais e ainda como usar o programa 
para construir mapas conceituais por meio da colaboração 
síncrona e assíncrona.

As possibilidades de mudança nas aulas de Zoologia 
de vertebrados com utilização dos mapas conceituais 
construídos com o programa Cmap Tools traz são muitas. No 
entanto, é importante ressaltar que o uso sem reflexão, sem 
provocar um redirecionamento na prática pedagógica não 
conduz aos resultados de aprendizagem esperados.

http://cmap.ihmc.us/cmaptools/
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/285262/mod_resource/content/1/manual_cmaptools.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/285262/mod_resource/content/1/manual_cmaptools.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/285262/mod_resource/content/1/manual_cmaptools.pdf
http://penta2.ufrgs.br/edutools/tutcmaps/tutindicecmap.htm
http://penta2.ufrgs.br/edutools/tutcmaps/tutindicecmap.htm


ORGANIZAÇÃO 
DOS ROTEIROS



As atividades pedagógicas previstas em cada roteiro 
destinam-se a alunos das séries finais do Ensino Fundamental 
para a disciplina de Ciências Naturais. O tempo de duração 
para cada roteiro foi estimado levando-se em conta aulas 
com 50 minutos de duração. Porém, de acordo com o número 
de alunos e o nível de desenvolvimento das turmas, esse 
tempo pode ser alterado. No item recursos necessários, não 
foram previstas quantidades exatas de materiais, devendo 
o professor antes de fazer uso dos roteiros estimar as 
quantidades adequadas de acordo com a realidade da turma 
onde o roteiro será aplicado.

Além disso, os roteiros previstos neste documento 
foram elaborados para serem aplicados tanto de forma isolada 
quanto em conjunto. Caso o professor deseje familiarizar os 
alunos com o uso da ferramenta mapa conceitual, sugere-se 
que faça uso dos roteiros em sequência, porque as estratégias 
com essa ferramenta encontram-se numa ordem crescente 
de dificuldade. Não sendo este o objetivo, o professor pode 
utilizar um dos roteiros ou mesmo fragmentos de maneira 
isolada, buscando uma aprendizagem significativa dos 
conteúdos da Zoologia de vertebrados.

Com esses objetivos, os roteiros para as sequências de 
aulas foram divididos em cinco seções. No primeiro item, são 
destacados os conteúdos trabalhados, os objetivos do roteiro, 
seu tempo de duração e os recursos necessários. 

No segundo item, “Resgate dos Conhecimentos 
Prévios”, o professor encontra atividades para investigar os 
conhecimentos que os alunos já possuem sobre o conteúdo a 
ser trabalhado. Esse item também problematiza o conteúdo 
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de modo a instigar a curiosidade e a motivação por parte 
dos alunos.

No terceiro item, “Organizando o Conhecimento”, 
encontram-se atividades com ferramentas pedagógicas 
diversas para fundamentação teórica sobre os conteúdos da 
Zoologia de vertebrados.

As atividades com mapas conceituais estão descritas 
no item “Aprendendo com Mapas Conceituais”. Elas podem 
ser adaptadas para vários conteúdos da disciplina de 
Ciências Naturais e, embora algumas necessitem de recursos 
tecnológicos (computador, celulares, internet), seu uso não 
é inviabilizado para professores que atuem em escolas sem 
esses recursos, pois nos três primeiros roteiros os recursos 
necessários para aplicação dessa ferramenta são acessíveis a 
todos os estabelecimentos.

Na continuidade do roteiro, no quarto item “Avaliando 
o Conteúdo”, há sugestões de atividades para avaliação dos 
conteúdos do roteiro. Finalizando, no quinto item, cada 
roteiro contém uma atividade para aprofundamento dos 
conteúdos explorados.

Os mapas conceituais, imagens e textos encontrados 
nos roteiros foram produzidos pelos alunos das professoras 
participantes do grupo de estudos ou pelas docentes durante 
as reuniões. Eles foram incluídos neste guia para exemplificar 
as diversas ferramentas pedagógicas passíveis de utilização 
nas aulas de Zoologia de vertebrados.

ROTEIROS DE 
ATIVIDADES



Características gerais dos 
vertebrados: lendo mapas 
concDisciplina: Ciências Naturais.   Ano: 7º.

Ciclo: Terceiro.

Conteúdo estruturante: Biodiversidade e sistemas 
biológicos.

Conteúdo básico: Organização dos seres vivos, 
morfologia e fisiologia dos seres vivos.

Conteúdo específico: Processos evolutivos dos 
animais vertebrados; características gerais dos vertebrados.

Objetivos

- Entender que os seres vivos sofrem modificações ao 
longo do tempo e que são agrupados de acordo com algumas 
características.

- Identificar alguns processos evolutivos dos animais 
vertebrados.

- Explicitar as características gerais dos animais 
vertebrados.

- Reconhecer a classificação dos animais vertebrados.

- Apresentar os mapas conceituais como estratégia de 
aprendizagem.

Tempo necessário: 5 aulas.
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Recursos necessários:

- Computador ou dispositivos móveis com acesso à 
internet.

- Projetor multimídia.

- Vídeos:

a) A história da vida na Terra – Peixes – disponível 
no seguinte endereço: http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/
modules/video/showVideo.php?video=9219

b) Ascensão dos Animais – Triunfo dos Vertebrados 
– Disponível no seguinte endereço: https://www.youtube.com/
watch?v=QbZXxQNPwGk

Atividades Propostas:

Resgate dos Conhecimentos Prévios

Professor, inicialmente é necessário propor atividades 
teóricas para familiarizar os alunos com os processos 
evolutivos dos vertebrados, destacando as modificações 
sofridas por esses animais ao longo do tempo, desde o 
surgimento da notocorda até o desenvolvimento da coluna 
vertebral. Para esse fim, como resgate do conhecimento prévio 
dos alunos,devem ser distribuídas várias figuras de animais 
vertebrados e invertebrados (anexo 01) para que os alunos os 
classifiquem; depois de realizada a atividade, são discutidos 
os critérios que permitiram a classificação. 

Organizando o Conhecimento

Neste momento, podem ser exibidos os seguintes ví-
deos: a) “A história da vida na Terra – Peixes”, com duração 
de 4 minutos e 20 segundos, que narra os principais aconteci-
mentos na Terra até o aparecimento dos vertebrados; b) na se-
quência, “Ascensão dos Animais – Triunfo dos Vertebrados” 
em seu episódio 1, até os 21 minutos e 28 segundos que apre-
senta as principais características que permitiram o domínio 
dos peixes no ambiente aquático por meio de estudos de fós-
seis, mostrando também as modificações que estes animais 
sofreram ao longo do tempo. Após os vídeos, o professor 
destaca algumas características que diferenciam os animais 
vertebrados dos animais invertebrados, como a presença de 
um endoesqueleto, presença de maxilar, membros pares. De-
pois, pode ser solicitado aos alunos que façam uma pesquisa 
na internet para a confecção de um pequeno glossário sobre 
os seguintes termos: invertebrados, fósseis, paleontólogo, co-
luna vertebral, endoesqueleto, cartilagem, notocorda, mandí-
bula, barbatanas pares, esqueleto. Os resultados da pesquisa 
podem ser lidos por alguns alunos para toda a classe.

A seguir, o professor realiza a leitura dialogada com 
os alunos do texto de apoio “Os vertebrados” (anexo 02). 

Aprendendo com Mapas Conceituais.

Agora é apresentado aos alunos o fluxograma (anexo 03) 
que contém o critério básico de classificação dos animais verte-
brados e invertebrados. Com o projetor multimídia, o professor 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9219
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9219
https://www.youtube.com/watch?v=QbZXxQNPwGk
https://www.youtube.com/watch?v=QbZXxQNPwGk
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mostra aos alunos um mapa conceitual (apêndice 01) com os prin-
cipais conceitos lidos no texto, diferenciando-o do fluxograma já 
apresentado; ensina os alunos a lerem o mapa, seguindo a direção 
das setas e explicando sua estrutura com conceitos e conectores. 

Após essa atividade, o professor diz aos alunos 
que, por engano na impressão das cópias do mapa, alguns 
conceitos foram apagados. Solicita, então, ajuda dos alunos 
para completar o mapa novamente. Cada aluno recebe um 
mapa incompleto (apêndice 02) sobre as características dos 
vertebrados e com base nos vídeos e no texto lido completa o 
mapa com os conceitos que faltam.

Finalizando a atividade, o professor pede que a classe 
forme duplas e cada aluno lê seu mapa para o colega. Caso haja 
divergências nos conceitos completados, eles devem voltar à leitura 
do texto e, persistindo a dúvida, solicitam auxílio do professor. 

Avaliando o conteúdo

Para analisar o nível de compreensão dos alunos sobre 
os conteúdos trabalhados solicitar que eles produzam um texto 
informativo tendo por base o mapa conceitual da atividade 
anterior.

Enriquecendo as atividades

Para familiarizar os alunos com os fósseis, que são 
fontes de pesquisa e de informações para o estudo sobre a 
evolução dos vertebrados, o professor pode propor a leitura 
da coluna: “Caçadores de fósseis” do paleontólogo Alexandre 

Kellner da Revista Ciência Hoje Online disponível no endereço: 
HTTP://cienciahoje.uol.com.br/colunas/caçadoresdefósseis/. 
Nessa coluna, todos os meses são publicados artigos sobre 
descobertas de fósseis, principalmente de animais vertebrados. 
Ainda, se possível, o professor pode propor à classe uma visita a 
um museu onde fósseis de vertebrados podem ser observados.

Revestimento externo nos 
vertebrados: confeccionando um 
mapa conceitual com conceitos 
pré-estabelecidos

Disciplina: Ciências Naturais.   Ano : 7º. 

Ciclo: Terceiro.

Conteúdos estruturantes: Biodiversidade e sistemas 
biológicos.

Conteúdos básicos: Organização dos seres vivos, 
morfologia e fisiologia dos seres vivos.

Conteúdo específico: Revestimento externo nos 
vertebrados.

Objetivos:

- Compreender as funções desempenhadas pelo 
revestimento externo nos animais vertebrados.

- Diferenciar os diversos tipos de tegumento que os 
vertebrados possuem.

HTTP://cienciahoje.uol.com.br/colunas/ca�adoresdef�sseis/


6362

- Relacionar as diferenças existentes no revestimento 
externo dos vertebrados com a ocupação do ambiente terrestre.

- Identificar as estruturas que compõem o revestimento 
externo de peixes, aves e mamíferos.

- Construir um mapa conceitual, sistematizando os 
conceitos aprendidos.

Tempo necessário: 07 aulas.

Recursos necessários:

- Massa de modelar ou de biscuit.

- Conceitos em cartolina.

- Sulfite

- Cola

- Lápis de cor ou canetinhas.

- Régua.

- Tesoura

Atividades Propostas

Resgate do conhecimento prévio

Para resgatar o conteúdo sobre as características gerais dos 
vertebrados, é necessário retornar ao conceito de revestimento ex-
terno ou tegumento, destacando sua importância para a vida desses 
animais. Os alunos recebem uma tabela (apêndice 03) com uma lista 
de vários animais. Na tabela, completa-se o tipo de revestimento 
que os animais possuem.

Organizando o conhecimento

O professor lê com os alunos o texto “Penas, pele, 
pêlos, escamas e outros revestimentos” (anexo 04), retirado 
da revista Ciência Hoje para crianças que compara os 
diversos tipos de revestimento dos vertebrados, explicando 
suas funções e adaptações necessárias devido ao habitat 
de cada animal. Dando prosseguimento à aula, os alunos 
retornam para a tabela, agora para preencher a função de cada 
revestimento e a classe (peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero) 
a que os animais pertencem. Se houver dúvidas, sugere-se 
realizar pesquisas na biblioteca da escola ou na internet.

Na sequência, divide-se a turma em grupos para 
construir modelos de biscuit ou de massa de modelar sobre 
os diversos tipos de revestimento dos vertebrados, conforme 
figura 08.

Figura 08. Tipos de revestimento dos vertebrados.

Fonte: Arquivo da autora (2015).
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Aprendendo com mapas conceituais.

Dando prosseguimento às atividades, o professor 
distribui um texto (anexo 05) com o passo a passo para se 
elaborar um mapa conceitual. O texto é lido e as dúvidas 
esclarecidas pelo professor. A seguir, os alunos receberão uma 
lista com os principais conceitos do texto “Penas, pele, pêlos, 
escamas e outros revestimentos”, impressos em cartolina para 
recortar (apêndice 04). O professor solicita a elaboração em 
duplas de um mapa conceitual com os conceitos recebidos, 
explicando como organizar os conceitos de forma hierárquica 
e, também, quais palavras podem ser usadas como conectivos.

Cada dupla, sobre uma carteira, organiza seus 
conceitos e o professor circula pela sala auxiliando na 
organização. Quando todos os conceitos estiverem incluídos, 
o professor distribuirá folhas de sulfite para que os conceitos 
sejam fixados com cola e orienta os alunos para começarem a 
estabelecer as ligações entre os conceitos com auxílio de lápis 
de cor,canetinhas e régua.

Figura 09. Mapa conceitual construído por aluno do Sétimo Ano do EF.

Fonte: Arquivo da autora (2015).

Depois de confeccionados os mapas, cada dupla lê o 
seu mapa para o professor.

Avaliando conteúdo

Para avaliar os mapas construídos, o professor pede que 
os mesmos sejam transcritos em cartolina e apresentados para a 
classe, que pode comparar os mapas estabelecendo mais ligações 
entre os conceitos.

Enriquecendo as atividades: 

O professor e os alunos podem coletar estruturas 
de tegumento para observação no estereomicroscópio (lupa 
de mesa). São passíveis de observação: escamas, penas e 
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pêlos de diversos animais. Os alunos podem registrar suas 
observações por meio de desenho esquemático.

Sistema Respiratório dos 
Vertebrados: Confeccionando um 
mapa conceitual

Disciplina: Ciências Naturais.  Ano : 7º. 

Ciclo: Terceiro.

Conteúdos estruturantes: Sistemas biológicos.

Conteúdos básicos: Morfologia e fisiologia dos seres vivos.

Conteúdo específico: Respiração nos vertebrados.

Objetivos:

- Compreender a respiração como processo essencial 
para todos os seres vivos e como ocorre a troca de gases 
(oxigênio e gás carbônico) por difusão nos tecidos.

- Identificar os órgãos responsáveis pela respiração 
nas classes dos vertebrados.

- Comparar as diversas formas de respiração dos 
vertebrados.

- Relacionar as alterações do sistema respiratório nos 
vertebrados como uma das características adaptativas que 
permitiriam o domínio do ambiente terrestre.

- Confeccionar um mapa conceitual com os principais 
conceitos da respiração nos animais vertebrados.

Tempo necessário:10 aulas

Recursos necessários:

- Sulfite.

- Cartolina branca e colorida.

- Cola.

- Tesoura.

- Computador

- Projetor multimídia.

- Pincel atômico.

- Texto: “Sistema Respiratório dos Vertebrados” (anexo 06).

Vídeos:

a) A história da vida na Terra – Anfíbios – disponível no 
seguinte endereço:

https://youtu.be/scTYYSPUuGUAcesso em 18 de jan de 
2016.

b) a) A história da vida na Terra – Répteis – disponível 
no seguinte endereço:

https://youtu.be/_nE4gwDEv2c Acesso em 18 de jan de 
2016.

Atividades Propostas:

Resgate dos conhecimentos prévios.

Nesta atividade, a turma é dividida em 5 equipes; 
cada equipe recebe uma classe de vertebrados: peixes, 

https://youtu.be/scTYYSPUuGU
https://youtu.be/_nE4gwDEv2c
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aves, répteis, anfíbios, mamíferos. Cada grupo desenha os 
órgãos responsáveis pela respiração em cada grupo. Depois, 
cada equipe explica seu desenho. Espera-se que durante a 
exposição surjam dúvidas quanto aos órgãos desenhados e as 
explicações dadas. 

Experimentos:

Primeira etapa:

- Plástico filme. ( Rolopac ou equivalente).

- Solução de amido ( 10%)

- Tintura de iodo.

- 1 azulejo

- 2 conta- gotas

- 2 copos de vidro transparente.

- 2 elásticos.

- 2 palitos de churrasco.

- Fita adesiva.

Segunda Etapa:

- Peixe ósseo com brânquias fresco.

- Pulmão suíno com traqueia fresco.

- Régua.

- Tesoura de ponta fina.

- Luvas de látex.

- Plástico ou jornal.

- Lupa.

- Bandejas.

Organizando o conhecimento

O professor propõe várias atividades teóricas para 
familiarizar os alunos com o processo da respiração dos 
vertebrados. Para esta atividade, são sugeridos os vídeos: “A 
História da Vida na Terra – Anfíbios e Répteis”. Os vídeos, 
durante a caracterização desses animais, demonstram as 
diferenças entre os sistemas respiratórios das classes de 
vertebrados. O professor pode propor a leitura do texto: 
“Sistema Respiratório dos Vertebrados” (anexo 06) que 
trata de forma comparativa os diferentes órgãos e processos 
respiratórios dos vertebrados. Dando prosseguimento, o 
professor encaminha as atividades experimentais. A primeira 
etapa visa explicitar como ocorre a difusão dos gases (oxigênio 
e gás carbônico) nos tecidos dos vertebrados; a segunda 
etapa pretende levar o aluno a comparar as diferenças entre 
as brânquias (órgão respiratório dos peixes) e os pulmões 
(órgão respiratório dos demais vertebrados).

Primeira etapa:

Iniciando este experimento, o professor mostra aos 
alunos a mudança na coloração da solução de amido com a 
mistura de algumas gotas de iodo. A seguir, são preparados 
dois saquinhos de PVC (policloreto de polivinila), vedados 
com fita adesiva. Em um dos copos deve ser colocada uma 
mistura da tintura de iodo com água e, no outro copo, a solução 
de amido. Depois disso, o professor questiona os alunos se o 
plástico PVC permite o contato de substâncias do meio externo 
com o meio interno. Acredita-se que os alunos dirão que isso 
não é possível. Posteriormente, em um dos saquinhos coloca-
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se um pouco da mistura de iodo, fechando-o com o elástico. 
No outro saquinho, coloca-se a solução de amido, também 
fechando-o com o elástico. O saquinho com a mistura de iodo 
é suspenso com auxílio do elástico num palito de churrasco 
e colocado em contato com o copo que contém a solução de 
amido. É importante que o saquinho esteja limpo para que 
não restem gotas da solução de iodo do lado de fora. Também 
o saquinho que contém a solução de amido é suspenso com 
auxílio do palito de churrasco no copo que contém a solução 
de iodo. Após 5 min, pode-se perceber a mudança de coloração 
tanto no saquinho com a solução de amido que fica escura, 
como no copo que contém a solução de amido que apresentará 
pontos azuis. Questionando novamente os alunos sobre o 
que ocorreu, espera-se que eles elaborem hipóteses a serem 
registradas no quadro de giz. Posteriormente, o professor 
pode pedir aos alunos que pesquisem sobre a composição 
do PVC, com vista a descobrir que se trata de um material 
permeável que permite a difusão de substâncias. Por analogia, 
verifica-se que é isso que ocorre na respiração: os tecidos dos 
órgãos respiratórios são permeáveis e permitem a passagem 
dos gases oxigênio e gás carbônico por difusão. Finalizando a 
atividade, o professor pode solicitar aos alunos que elaborem 
um texto sobre a permeabilidade das membranas na célula.

Segunda Etapa

Para realizar a segunda etapa da experimentação, 
aconselha-se que o professor cubra as carteiras ou mesas com 
plástico ou jornal e que os alunos usem luvas de látex. Os alunos 
são divididos em grupos; cada grupo recebe um peixe ósseo 
com as brânquias e um pulmão suíno nas bandejas. Primeiro o 

professor questiona que órgãos podem ser visualizados  e para 
qual função são utilizados; depois, pede que os alunos comparem 
bem os dois órgãos, vendo-os com auxílio da lupa. O pulmão 
do suíno é medido em suas dimensões e os alunos observam a 
traqueia e os brônquios. Prosseguindo a atividade, o professor 
pode solicitar aos alunos que desenhem os órgãos observados 
(pulmões e brânquias) e, ainda, que cada grupo produza um 
cartaz com o tipo de respiração de cada classe de vertebrados. 
Para finalizar, cada aluno, auxiliado pelo professor, elabora um 
texto sobre a respiração dos vertebrados, relacionando cerca de 
7 a 10 conceitos que devem estar presentes no texto. Ao elaborar 
o texto, os alunos devem complementar esses conceitos com os 
demais que julgarem necessários.

Orientações importantes para o 
professor

A tintura de iodo pode ser adquirida em farmácias. 
Após a utilização das substâncias preparadas (solução de 
amido e tintura de iodo diluída em água), elas devem ser 
descartadas no lixo comum; os sacos plásticos e os copos 
descartáveis devem ser eliminados no lixo reciclável, conforme 
orientações da Sociedade Brasileira de Química (2010).

O pulmão suíno pode ser adquirido em frigoríficos 
ou estabelecimentos similares. Porém, deve ser conservado 
resfriado até a utilização e não pode ser reaproveitado após 
o descongelamento. As cabeças do peixe ósseo com brânquias 
podem ser adquiridas em peixarias ou estabelecimentos de 
pesca comercial (pesque-pague); também devem ser mantidas 
resfriadas para utilização. 
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Os órgãos são utilizados a fresco. Após o manuseio 
dos alunos, o descarte pode ser feito em recipientes para lixo 
orgânico para posterior envio aos aterros sanitários.

Aprendendo com mapas conceituais

Com base no texto elaborado e nos conceitos 
destacados, o professor solicita aos alunos que elaborem um 
mapa conceitual sobre a respiração dos vertebrados e, para 
isso, pode fornecer papel sulfite e retângulos de cartolina 
colorida para destacar os conceitos principais.

Figura 10. Mapa conceitual do Sistema Respiratório de vertebrados.

Fonte: Arquivo da autora (2015).
Autor: Alunos do 7° ano do EF.

Avaliando conteúdo

A avaliação do conteúdo deste roteiro pode ser feita 
a partir da correção dos textos confeccionados pelos alunos.

Enriquecendo a atividade:

Existem peixes que são capazes de sobreviver certos 
períodos de tempo fora da água, absorvendo o oxigênio do 
ar atmosférico. Pode-se propor aos alunos uma pesquisa na 
internet ou na literatura disponível sobre os órgãos responsáveis 
pela respiração nestes animais.

Sistema circulatório dos 
vertebrados: Mapas conceituais no 
software Cmap Tools.

Disciplina : Ciências Naturais. Ano: 7º.

Ciclo: Terceiro.

Conteúdo estruturante: Biodiversidade e sistemas 
biológicos.

Conteúdo básico: Morfologia e fisiologia dos seres vivos.

Conteúdo específico: A circulação nos vertebrados su-
periores.

Objetivos: 

- Compreender as funções da circulação nos processos 
vitais dos vertebrados.
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- Identificar os órgãos que participam dos processos circu-
latórios.

- Comparar as diferenças entre os corações dos verte-
brados.

- Diferenciar a circulação dupla e simples, fechada e aberta.

- Explicitar os recursos do software Cmap Tools para cons-
trução de mapas conceituais com auxílio do computador.

-Confeccionar um mapa conceitual sobre a circulação dos 
vertebrados com auxílio do software Cmap Tools.

Tempo necessário: 7 aulas.

Recursos necessários:

- Computador.

- Projetor multimídia.

- Sulfite.

- Texto: “ Sistema circulatório” (anexo 08).

- Texto: “ Programa Cmap Tools”( anexo 09).

- Laboratório de Informática.

Vídeos:

a) A história da vida na Terra – Anfíbios – disponível no 
seguinte endereço:

https://youtu.be/scTYYSPUuGUAcesso em 18 de jan de 
2016.

b)Música – “A sogra e o jacaré”- Carlos Gonzaga, 
disponível no seguinte endereço: https://www.youtube.com/
watch?v=aOlk1Bj3EjQ. Acesso em 18 de jan de 2016.

Animações:

a) Funcionamento do coração do anfíbio, disponível no 
seguinte endereço:

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recur-
sos/11114/oa_coracao_anfibio.swf

Acesso em 18 de jan de 2016.

b) Funcionamento do coração de réptil, disponível no se-
guinte endereço:

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recur-
sos/11116/coracao_crocodiliano.swfAcesso em 18 de jan de 2016.

c) Comparação entre o coração de aves e mamíferos, dis-
ponível no seguinte endereço:http://portaldoprofessor.mec.gov.
br/storage/recursos/11117/comparacao_coracoes.swfAcesso em 
18 de jan de 2016.

Resgate dos conhecimentos prévios:

Conversando com os alunos, o professor questiona-os so-
bre como chegam as mercadorias ou produtos que compramos pela 
internet em nossas residências; eles dirão que chegam por meio dos 
correios ou de transportadoras. O professor, então, pergunta como 
saem os resíduos dos produtos por nós consumidos, como caixas, 
embalagens, vidros, plásticos; os alunos dirão que existem cami-
nhões que transportam esses materiais para os aterros sanitários. 
Depois disso, o professor desafia os alunos a dizerem qual parte do 
corpo dos animais que é responsável tanto por transportar os pro-
dutos necessários ao metabolismo quanto por recolher os resíduos 
dos processos vitais. Acredita-se que alguns alunos responderão 
que é o sistema circulatório, circulação ou sangue.

https://youtu.be/scTYYSPUuGU
https://www.youtube.com/watch?v=aOlk1Bj3EjQ
https://www.youtube.com/watch?v=aOlk1Bj3EjQ
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/11114/oa_coracao_anfibio.swf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/11114/oa_coracao_anfibio.swf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/11116/coracao_crocodiliano.swf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/11116/coracao_crocodiliano.swf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/11117/comparacao_coracoes.swf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/11117/comparacao_coracoes.swf
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O professor apresenta o vídeo com a música “A sogra e 
o jacaré”, uma marchinha de carnaval que os alunos aprenderão 
a cantar; a letra da música (anexo 07) pode ser reproduzida para 
auxiliar no processo. A seguir, o professor lança o questionamen-
to: é possível uma pessoa sobreviver com um coração de animal? 
Cada aluno escreverá sua resposta com justificativas que são lidas 
para a classe. A partir das respostas, o professor pode propor o 
estudo comparativo entre a circulação e a anatomia dos corações 
nos vertebrados.

Organizando o conhecimento

Aproveitando o interesse despertado pelo 
questionamento sobre o possível transplante de coração, o 
professor propõe a leitura dialogada com os alunos do texto: 
“Sistema Circulatório dos vertebrados” (anexo 8) que trata das 
diferenças da circulação nos vertebrados.

Complementando as informações do texto, o professor 
pode apresentar o vídeo: “História da vida na Terra – Anfíbios”. 
Nesse vídeo, no intervalo entre 14 min e 03 s e 16 min e 10 s, 
é apresentada a circulação em peixes e anfíbios. O professor 
pode levar os alunos ao laboratório de informática para assistir 
a animações sobre o funcionamento e a anatomia do coração de 
aves, répteis e mamíferos.

Dando prosseguimento à aula, o professor solicita aos 
alunos a elaboração de uma tabela comparativa (apêndice 05) 
sobre a circulação dos vertebrados com os seguintes itens: tipo 
de circulação, circulação simples ou completa, quantidade de 
cavidades no coração, mistura entre o sangue arterial e venoso.

Aprendendo com mapas conceituais

Nesta atividade, o professor deve realizar uma aula ex-
positiva dialogada para explicar aos alunos a operacionalização 
dos recursos disponíveis no programa Cmap Tools para a elabo-
ração de mapas conceituais. Nela o professor pode levar à sala 
de aula um computador onde o programa já esteja instalado (os 
detalhes para instalação gratuita do programa podem ser en-
contrados no endereço: http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.
php/285262/mod_resource/content/1/manual_cmaptools.pdf) e, 
com auxílio de um projetor multimídia, demonstrar aos alunos 
como construir um mapa com auxílio do programa. Também 
pode ser disponibilizada, de forma impressa ou por meio ele-
trônico, uma síntese dos principais aspectos apresentados que 
se encontra disponível no anexo 9.

O professor divide a classe em duplas e pede para que 
as equipes, com a tabela construída e com base no texto lido, fa-
çam um esboço de mapa conceitual sobre a circulação dos verte-
brados. A classe pode deslocar-se ao laboratório de informática e 
construir o mapa com auxílio do computador. Os mapas podem 
ser enviados por e-mail para o professor para posterior correção.

Avaliando o conteúdo

Após a elaboração dos mapas, com auxílio do 
computador acoplado ao projetor multimídia, as duplas 
apresentam os mapas construídos para toda a classe.

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/285262/mod_resource/content/1/manual_cmaptools.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/285262/mod_resource/content/1/manual_cmaptools.pdf
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Figura 11. Mapa conceitual sobre a circulação dos vertebrados.

Autor: aluno do sétimo ano do EF.

Fonte: arquivo da autora (2015).

Enriquecendo o conteúdo:

O professor pode levar para a classe alguns corações de 
ave (galinha) e de mamífero (porco) adquiridos em supermer-
cados para que os alunos façam comparações de tamanho, cavi-
dades presentes, artérias e veias, registrando suas observações 
por meio de desenhos esquemáticos.

Sistema digestório dos verte-
brados: Inserindo vídeos, ima-
gens e textos nos mapas con-
ceituais.

Disciplina: Ciências Naturais.  Ano : 7º. 

Ciclo: Terceiro.

Conteúdos estruturantes: Sistemas biológicos.

Conteúdos básicos: Morfologia e fisiologia dos seres 
vivos, evolução dos seres vivos.

Conteúdo específico: Sistema digestório dos 
vertebrados.

Objetivos:

- Compreender as funções da digestão no organismo 
dos seres vivos.

- Identificar os principais órgãos responsáveis pelos 
processos digestivos.
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- Comparar os órgãos que fazem parte do sistema diges-
tório dos vertebrados, compreendo sua função no processo de di-
gestão.

- Explicitar as diferenças no sistema digestório dos verte-
brados decorrentes do hábito alimentar.

- Construir um mapa conceitual inserindo vídeos,ima-
gens e textos visando o aprofundamento dos conceitos abordados.

- Avaliar os conteúdos trabalhados por meio da elabora-
ção de mapas conceituais.

Tempo necessário:10 aulas.

Recursos necessários:

- Computadores com acesso à internet.

- Projetor multimídia.

- Texto : “Sistema Digestivo – Linha de Desmonta-
gem”(anexo 10).

- Texto: “Sistema Digestório” (anexo 11).

- Sulfite.

- Massa de modelar ou de biscuit com cores diversas.

- Figuras com a anatomia do sistema digestório dos 
vertebrados

Vídeo:

a) Comparação entre os sistemas digestórios – dispo-
nível no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?-
v=RSUp8JZK62oAcesso em 18 de jan de 2016.

Jogo Guerra dos Bicos II

- 5 recipientes de plástico rasos.

- 5 pinças

- 5 alicates de construção.

- 5 alicates para gelo.

- 5 prendedores de roupa.

- Sementes diversas (girassol, pinhão, milho, arroz, 
linhaça).

- Um saco plástico pequeno para cada grupo.

- Uma balança.

-Cronômetro.

Resgate dos conhecimentos prévios

O professor pode propor a leitura do texto “Sistema 
Digestivo – Linha de Desmontagem” (anexo 10), retirado da 
revista Super Interessante online, aproveitando a leitura para 
questionar os alunos sobre seus conhecimentos a respeito da 
digestão e dos órgãos envolvidos nesse processo.

Organizando o conhecimento

Como primeira atividade, o professor propõe uma adapta-
ção do jogo “Guerra dos Bicos” (apêndice 06). Ao propor este jogo, o 
professor pode levar os alunos a compreenderem que o sistema di-
gestório dos vertebrados possui variações de acordo com o tipo de 
nutrição e o habitat em que vive cada grupo animal, considerando 
que essas adaptações são essenciais para sua sobrevivência.

https://www.youtube.com/watch?v=RSUp8JZK62o
https://www.youtube.com/watch?v=RSUp8JZK62o
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Após o jogo, o professor apresenta o vídeo “Sistema 
Digestório” com duração de 8 min e 4 s. Neste, são mostradas 
as principais diferenças entre os órgãos do sistema digestório 
dos vertebrados.

Complementando o vídeo, o professor lê o texto infor-
mativo (anexo 11) sobre os órgãos que participam da digestão 
nos vertebrados e as principais diferenças entre cada grupo. A 
seguir, a classe é dividida em grupos e cada grupo pode, com au-
xílio de massa de modelar ou massa de biscuit, construir um mo-
delo da anatomia interna do sistema digestório dos vertebrados. 
Depois que os modelos estiverem prontos, faz-se uma discussão 
sobre as diferenças entre os mesmos.

Figura 12: Modelos construídos durante as reuniões do grupo de estudos 
dos professores.

Fonte: Arquivo da autora (2015).

Aprendendo com mapas conceituais

Nesta atividade, o professor, valendo-se de um 
computador com acesso à internet e com o programa Cmap Tools 
já instalado, utiliza um projetor multimídia para ensinar os alunos 
como inserir imagens, vídeos e textos nos mapas conceituais. Estes 
links oportunizam o enriquecimento dos mapas. Para auxiliar 
nessa tarefa, pode ser entregue aos alunos uma cópia impressa do 
texto “Inserindo links nos mapas conceituais” (anexo 12).

Após realizada a atividade acima, o professor solicita 
aos alunos a elaboração de um mapa conceitual que retrate 
a comparação entre o sistema digestório de dois grupos 
de vertebrados, inserindo nesse mapa vídeos, imagens e 
textos pesquisados na internet para aprimorar a atividade. É 
aconselhável priorizar dois grupos pela complexidade da tarefa 
e, também, pelo tempo disponível nas aulas para realizá-la. 
Depois que os mapas estiverem construídos, o professor orienta 
os alunos a elaborem um texto com vistas a auxiliar na leitura do 
mapa conceitual construído.

Avaliando o conteúdo

O professor, por meio da leitura dos mapas e dos 
textos produzidos, pode avaliar a aprendizagem significativa 
dos conteúdos trabalhados durante as aulas.

Enriquecendo o conteúdo

Para instigar os alunos a estudarem sobre as modificações 
sofridas pelos vertebrados durante a evolução, o professor pode so-
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licitar à classe uma pesquisa com o objetivo de responder as seguin-
tes questões: - Porque as aves não têm dentes? Todas as espécies de 
aves não têm dentes? Já existiram espécies de aves com dentes? 
Figura 13 - Mapa conceitual comparativo entre o sistema digestório 
humano e das aves.

Fonte: Aluno do 8° ano do Ensino Fundamental

Figura 14 –Texto sobre sistema digestório 

Fonte: Arquivo da autora (2015).

Figura 15 - Mapa conceitual sobre o sistema digestório com recursos.

Autor: Aluno do 8° ano do Ensino Fundamental.

Fonte: Arquivo pessoal da autora. (2015).

Figura 16 - Texto sobre o sistema digestório explicando o mapa conceitual.

Autor: Alunos do 8° ano do Ensino Fundamental.

Fonte: Arquivo pessoal da autora. (2015).
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Figura 17 - Mapa conceitual comparativo entre o sistema digestório 
humano e das aves com imagens e vídeos associados.

Autor: Aluno do 8° ano do Ensino Fundamental.

Fonte: Arquivo pessoal da autora. (2015).

Figura 18 - Texto sobre o sistema digestório explicando o mapa conceitual.

Autor: Alunos do 8° ano do Ensino Fundamental.

Fonte: Arquivo pessoal da autora. (2015).
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Pesquisando a classificação dos 
vertebrados: Contextualizando o 
conteúdo com os mapas conceituais

Ano : 7º. Disciplina: Ciências Naturais.

Ciclo: Terceiro.

Conteúdos estruturantes: Biodiversidade e sistemas 
biológicos.

Conteúdos básicos: Organização dos seres vivos, 
sistemática.

Conteúdo específico: Sistema de classificação, classes 
dos vertebrados: peixes, aves, anfíbios, répteis, mamíferos.

Objetivos:

- Perceber que os sistemas de classificação são 
baseados nas semelhanças e diferenças existentes entre as 
espécies.

- Apresentar as características principais dos sistemas 
de classificação de Aristóteles, Linnaeus e Hennig.

- Explicitar a organização dos seres vivos de acordo 
com a classificação filogenética.

- Pesquisar as características essenciais que permitem 
a identificação dos vertebrados em 5 classes: peixes, aves, 
anfíbios, répteis, mamíferos.

- Incluir imagens, sons e vídeos do cotidiano para 
contextualizar os mapas conceituais.

Tempo necessário: 9 aulas.

Recursos:

- computadores ou celulares com acesso à internet.

- projetor multimídia.

- sulfite.

- papel Kraft.

- Celulares ou tablets que realizem a captura de 
imagens ou vídeos.

- recortes de figuras de seres vivos diversos.

- tesoura

- cola.

- pincel atômico.

- Texto: “Classificação dos seres vivos”( anexo 13).

- Cladograma “Evolução dos vertebrados”( anexo 14).

Vídeo:

a)“Nós os fantásticos seres vivos:– disponível no 
seguinte endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=pYbKhi5rqqs 
Acesso em 18 de jan de 2016

https://www.youtube.com/watch?v=pYbKhi5rqqs
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Técnica dos Botões:

- 8 conjuntos de botões, onde cada conjunto contenha 
10 botões diferentes (cor, número de furos, material).

Resgate dos conhecimentos prévios

Para realizar esta ação, o professor questiona os alunos 
sobre como são organizados os produtos na geladeira, como são 
organizadas as roupas num guarda-roupa. A partir das respostas, 
o professor pode introduzir o assunto da classificação, afirmando 
que todos os sistemas de classificação dos seres vivos se baseiam 
em critérios e características. Depois, o professor pode questionar 
os alunos sobre quais critérios que eles estudaram para classificar 
os animais nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Alguns 
alunos podem citar, por exemplo: animais terrestres e aquáticos, 
animais domésticos e selvagens, dentre outros.

A partir dessa atividade, o professor aplica a 
“Técnica dos Botões” (Stange; Santos; Santos, 2010, p.143). 
Nessa técnica, a classe é dividida em grupos; cada grupo 
recebe uma porção de botões para classificar. Conforme 
Stange; Santos; Santos(2010), os passos desta técnica são os 
seguintes:

1) Dispor os botões sobre uma carteira e observá-los;

2) Separar os botões por critérios de semelhança, 
constituindo grupos; anotar os critérios adotados;

3) Dentro de cada grupo composto por semelhança, 
separar os botões diferentes constituindo novos grupos; 
anotar novamente os critérios;

4) Separar os critérios utilizados em: proximais 
(semelhanças), distais (diferenças) e essenciais (denominam 
cada um dos botões).

5) Após o estabelecimento de critérios, eles são 
apresentados oralmente.

Organizando o conhecimento.

Na sequência das atividades anteriores, o professor 
apresenta o vídeo “Nös os fantásticos seres vivos” com duração 
de 7 min e 36 s, que destaca, numa linguagem lúdica e simples, 
as relações de ancestralidade, semelhanças e diferenças entre as 
espécies. Também neste vídeo é apresentado um esquema de 
árvore da vida.

Após o vídeo, o professor propõe a elaboração de uma 
árvore da vida dos seres vivos com papel kraft, recortes de 
figuras de jornais e revistas. Nessa árvore , os ramos maiores 
representam os grandes grupos de seres vivos como: bactérias, 
fungos, plantas, algas e animais. A partir desses ramos maiores, 
saem ramos menores que representam as classes - dentro dos 
ramos dos animais, por exemplo, podem ser acrescentados 
dois ramos: vertebrados e invertebrados, e dentro do ramo de 
vertebrados podem ser incluídos os ramos que representam os 
peixes, as aves, os anfíbios, os répteis e os mamíferos.

A partir da árvore da vida, pode ser proposta a leitura 
do texto “Classificação dos seres vivos” (anexo 13) que explica 
a necessidade de se organizarem critérios para possibilitar o 
estudo da diversidade dos seres vivos. Também nesse texto, 
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são apresentadas as principais características dos sistemas de 
classificação de Aristóteles, Linnaeus e Hennig.

Utilizando o sistema de classificação filogenético de 
Hennig, o professor apresenta aos alunos um cladograma com 
a evolução dos vertebrados (anexo 14); os alunos respondem 
as questões pertinentes a esta figura e o professor destaca que 
existem características diferenciais que permitem a separação 
de cada grupo em diferentes classes.

O professor, então, divide a classe em cinco grupos; 
cada grupo pesquisa uma classe de vertebrados com auxílio 
de livros e da internet. Como forma de registro da pesquisa, o 
professor solicita que cada grupo elabore um texto informativo 
sintetizando as características principais que diferenciam 
cada classe de vertebrados.

Aprendendo com mapas conceituais.

Com os mesmos grupos da atividade anterior, o profes-
sor instrui os alunos para elaborarem um mapa conceitual com 
as principais informações pesquisadas. Com o intuito de apro-
fundar os conceitos do mapa, o professor solicita que os alunos 
produzam fotos ou vídeos com auxílio dos celulares para poste-
riormente serem incluídos no mapa. Para realizar esta atividade, 
pelo menos um dos integrantes do grupo deve possuir celular 
que permita gravações ou fotos. Caso nenhum dos integrantes 
possua, podem ser reformulados os grupos. Nas cidades onde 
existe zoológico, sugere-se uma visita com vistas à realização 
desta atividade. Onde isso não é possível, sugere-se uma visita 
em casas veterinárias que comercializam pequenos animais ou 

procurar criadores particulares para as filmagens e fotografias 
dos animais. Para inserir esses recursos, utilizam-se os mesmos 
procedimentos descritos no anexo 12. Destaca-se, porém a im-
portância de ser inserida a fonte das imagens e vídeos anexados.

Na figura 16, têm-se um exemplo de mapa conceitual 
construído com a adição de recursos como fotos e vídeos.

Buscando uma aprendizagem significativa dos 
conteúdos, a inserção de imagens e vídeos do cotidiano do 
aluno permite uma aproximação entre a realidade do aluno e 
os conceitos científicos. Para visualização de como os recursos 
inseridos serão abertos quando o aluno acessa os conceitos no 
mapa conceitual, consultar o anexo 15.

Avaliando o conteúdo

O professor pode utilizar o texto informativo e os 
mapas construídos para avaliar o nível de compreensão dos 
alunos em relação aos conteúdos trabalhados.

Enriquecendo o conteúdo

Para instigar o debate sobre o contexto histórico em 
que foram elaborados os sistemas de classificação, o professor 
solicita aos alunos que façam uma pesquisa sobre a biografia 
dos cientistas Carolus Linnaeus e Willi Hennig, buscando 
relacionar suas teorias com a hipótese mais aceita para a 
origem das espécies naquele período.
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Figura 16. - Mapa conceitual construído durante as reuniões do grupo de 
estudos.

Autor: Professoras participantes.

Fonte: Arquivo próprio da autora. (2015).

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS



A busca pela melhoria na qualidade da prática pe-
dagógica faz parte do cotidiano do professor. Muitas difi-
culdades ele encontra nesta busca: dificuldades na formação 
inicial e continuada, lacunas no embasamento conceitual da 
disciplina, falta de conhecimento sobre ferramentas pedagó-
gicas para o desenvolvimento das aulas, carência de material 
de apoio complementar. Essas deficiências levam o professor 
muitas vezes a seguir o enfoque exclusivo do livro didático 
adotado pela escola.

Buscando minimizar essas dificuldades, este guia 
foi elaborado almejando oferecer opções de fundamentação 
teórica para o desenvolvimento dos conteúdos da Zoologia 
de vertebrados e, ao mesmo tempo, sugestões de atividades 
pedagógicas que possibilitem uma aprendizagem significativa 
dos conteúdos. Porém, com o uso deste material, não se tem 
a pretensão de resolver todas as deficiências apresentadas no 
ensino da Zoologia; ele se coloca como um instrumento para 
auxiliar o professor na busca de melhoria, pois a partir das 
atividades descritas o professor pode propor adaptações e 
utilizá-las em outros conteúdos e séries.

A forma como os roteiros foram elaborados, 
partindo dos estudos e das discussões realizadas no grupo 
de estudos, foi essencial para sua qualidade e adequação de 
seus objetivos. O envolvimento das professoras participantes 
na implementação das atividades traz a convicção de que as 
dificuldades no ensino da Zoologia de vertebrados podem 
ser minimizadas se forem propostas mais ações de parceria 
entre a academia e as escolas; a universidade contribui 
com suas pesquisas na área educacional e os professores 
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contribuem com sua experiência na implementação prática 
destes conhecimentos. Dessa forma, torna-se essencial 
que as iniciativas de formação continuada e a posterior 
sistematização de experiências pedagógicas positivas 
possam ser incentivadas e, inclusive, custeadas pelos órgãos 
mantenedores da educação nacional.

Por fim, espera-se, também, que a leitura deste 
material tenha incentivado os professores de Ciências 
Naturais a disseminarem, sob a forma de relatos ou registros, 
suas experiências pedagógicas para que as ações de melhoria 
possam atingir de forma efetiva aos demais colegas.
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Apêndice 04 Apêndice 05.

Apêndice 06

JOGO GUERRA DOS BICOS II(Adaptação).

Objetivos:

- Verificar que os órgãos do sistema digestório usados 
na  alimentação são diferenciados de acordo com o habitat e 
alimentação de cada animal.

- Evidenciar as adaptações que ocorreram nas espécies 
de vertebrados ao longo da evolução.

Público alvo: Sétimo ano do Ensino Fundamental.

Disciplina: Ciências Naturais.

Tempo de duração: 02 aulas.
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Material necessário.

- 5 recipientes de plástico rasos.

- 5 pinças

- 5 alicates de construção.

- 5 alicates para gelo.

- 5 prendedores de roupa.

- Sementes diversas ( girassol, pinhão, milho, arroz, 
linhaça).

- Um saco plástico pequeno para cada grupo.

- Uma balança.

-  Cronômetro.

Dinâmica do jogo:

O professor divide a classe em grupos, cada grupo 
deve ter o mesmo número de elementos. Cada grupo recebe 
um recipiente com os diversos tipos de comida misturados, 
cada recipiente deve conter o mesmo peso para cada tipo de 
sementes. A seguir cada grupo é nomeado como uma ave e 
recebe um tipo de bico (instrumento para coleta), um grupo 
recebe somente as pinças, outro os alicates de construção e 
assim por diante.   Também cada grupo recebe um pacote 
plástico para coletar as sementes. Ao sinal do professor, por 
um curto período de tempo (30 segundos) o grupo deve tentar 
capturar com seu bico o maior número possível do tipo de 
sementes solicitadas pelo professor. Ao final do tempo, cada 
saco plástico é pesado verificando-se  qual grupo conseguiu 
coletar o maior peso da semente solicitada e também qual dos 

instrumentos era mais adequado para aquela atividade. A 
cada rodada troca-se o tipo de semente solicitada  para coleta. 

 Discutindo-se os resultados:

 Após várias rodadas, os alunos percebem que as 
pinças são mais adequadas para capturar sementes menores 
e que os alicates facilitam a captura de sementes maiores 
como o pinhão, por exemplo. A seguir o professor apresenta 
a imagem abaixo que demonstra a diversidade de bicos nas 
aves, justificando estas diferenças de acordo com o hábito 
alimentar e meio onde o animal é encontrado.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Darwin%27s_finches.
jpeg

Também o professor pode questionar os alunos, o que 
aconteceria se aquelas aves estivessem num ambiente onde 
somente fosse encontrado determinado tipo de semente, cuja 
captura não seria facilitada pelo seu tipo de bico. Desta forma 
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poderiam ser explorados os conceitos de adaptação e seleção 
natural das espécies.

Fonte do jogo original: 
  ARRIAL, Roberto Ternes. Guerra dos Bichos. Disponível 
em: http://acervodigital.unesp.br/handle/123456789/1545  Acesso 
em 12 de jan 2016.

ANEXOS
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Anexo 02

Os Vertebrados.

Organizado por Sonia Cristina Ferreira

Os vertebrados constituem um grupo de animais 
diversificados e notáveis, quando comparados com os outros 
integrantes do Reino Animal. Eles são classificados no subfilo 
Vertebrata do filo Chordata.

As 50 000 espécies atualmente descritas variam em 
tamanho de menos de um grama a mais de 100.000 quilos 
e vivem em habitats que vão do fundo dos oceanos ao topo 
das montanhas. Esta extraordinária diversidade é produto 
de cerca de 500 milhões de anos de evolução. O aumento do 
tamanho do corpo e de atividade distingue os vertebrados 
de cordados mais primitivos. Por seu tamanho relativamente 
grande os vertebrados necessitam de sistemas especializados 
para realizar processos de digestão, respiração, coordenação 
nervosa , processos estes que devem ser realizados com maior 
eficiência tendo em vista que a atividade destes animais é 
maior que a os outros cordados. Desta forma os vertebrados 
são caracterizados pela mobilidade, porém esta capacidade 
de movimentar-se requer músculos e um esqueleto resistente.

O termo vertebrado é derivado das vértebras que 
estes animais possuem para formar a coluna vertebral. As 
vértebras formam-se em torno da notocorda que é uma 
estrutura flexível em forma de bastão, trata-se da primeira 
parte do endoesqueleto que surge no embrião dos cordados. 
A coluna vertebral nesta classe substitui a notocorda original 
após o período embrionário. Em alguns vertebrados (peixes 

cartilaginosos) as vértebras são constituídas por cartilagem 
em vez de osso. Nos vertebrados, a coluna vertebral serve para 
dar sustentação ao corpo e como suporte do sistema nervoso.

O esqueleto dos vertebrados é chamado de 
endoesqueleto por localizar-se internamente ao corpo do 
animal, esta estrutura  representa uma mudança em relação 
a maioria dos outros animais que possuem um esqueleto 
externo.Nos vertebrados o endoesqueleto tem uma vantagem 
incomparável sobre o exoesqueleto, pois ele cresce junto com 
o corpo do animal, permitindo um tamanho corpóreo quase 
que ilimitado, desta maneira os ossos servem de suporte para 
os músculos e estes amortecem e protegem o esqueleto de 
impactos danosos do ambiente.

Deve-se também acrescentar que mesmo com um 
endoesqueleto, os vertebrados não perderam totalmente a 
função protetora de uma cobertura externa. Estes animais 
possuem um revestimento externo, chamado de tegumento 
, é um único órgão que representa de 15 a 20% do peso do 
corpo de muitos vertebrados, o tegumento inclui a pele  e os 
seus derivados como as escamas, pêlos, penas e glândulas. 
A pele protege o corpo, promove um isolamento térmico e 
recebe informações do mundo exterior.

Também merece destaque as transformações do 
sistema nervoso nos vertebrados, estes animais possuem um 
crânio. O crânio é uma estrutura rígida localizada na cabeça 
e que envolve o cérebro, é constituído por material ósseo ou 
cartilaginoso. Eles possuem ainda uma cabeça bem visível 
que contém complexos órgãos dos sentidos.
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Embora tenham grande diversidade de formas, 
os vertebrados apresentam alguns padrões estruturais 
comuns,dentre eles:

- Sistema digestivo completo (boca, ânus), disposto na 
região oposta a coluna vertebral, com a presença de glândulas 
digestivas como o fígado e o pâncreas.

- Sistema circulatório fechado, o coração é composto 
por duas a quatro câmaras, possuem vasos sanguíneos artérias, 
veias e capilares, o sangue contém glóbulos vermelhos com 
hemoglobina e glóbulos brancos.

- Sistema respiratório – A respiração é aeróbica, 
realizada nos pulmões (vertebrados terrestres), nas brânquias 
(vertebrados aquáticos) e também cutânea nos anfíbios 
terrestres (sapos).

- Sistema excretor - Contém rins pares que filtram o 
sangue e separam os líquidos a serem excretados.

- Sistema reprodutor – Os vertebrados são animais 
dióicos, com fecundação interna ou externa, havendo espécies 
com desenvolvimento direto e outras com desenvolvimento 
indireto. Os mecanismos e estruturas reprodutivas dos 
diferentes vertebrados refletem a tendência evolutiva do 
grupo no sentido de conquistar o ambiente terrestre.

- Membros Pares – Estão presentes na maioria dos 
vertebrados como nadadeiras pares ou pernas articuladas. 
Tais estruturas originaram-se como estabilizadores de 
natação e posteriormente desenvolveram-se em pernas 
para a locomoção terrestre. Os membros articulados são 

apropriados, especialmente, para a vida terrestre, porque eles 
permitem vários movimentos no ambiente.

Os vertebrados costumam ser agrupados em duas 
superclasses para melhor compreensão no seu estudo: 
vertebrados com maxilas e vertebrados sem maxilas.

Serão abordados neste estudo apenas os vertebrados 
com maxilas que compõem cinco classes principais: peixes, 
anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
Referências:

POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, E J. B. A Vida dos Vertebra-
dos. 4. ed. São Paulo: Atheneu Editora São Paulo Ltda., 2008. 764 
p.

HICKMAN JR., C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Principios 
integrados de zoologia.11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004. 872 p.

OLIVEIRA, C.;TEIXEIRA, R.A.P; CONCHALO, W. Uma aborda-
gem contextualizada da anatomia humana e comparada. Unesp:2004.

CANTO, E.L. Ciências Naturais Aprendendo com o Cotidiano.São 
Paulo: Moderna, 2009.

CRUZ, J. L. Projeto Araribá. São Paulo: Moderna, 2007
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Anexo 03 Anexo 04

Penas,peles,pêlos,escamas e outros revestimentos.

Descubra para que serve o revestimento externo de 
vários animais.

Quando a gente olha para um bicho, a primeira coisa 
que notamos e julgamos é a sua aparência externa, como formas, 
cores… Daí, surgem as expressões: que bonito esse passarinho 
ou que coisa feia é essa barata ou quantas cores têmaquela 
lagarta! Neste momento, estamos comentando o revestimento 
externodos animais. Mas será que sabemos para que ele serve?

Vamos pensar em revestimento, levando em conta desde 
o mais simples dos animais, passando pelos invertebrados até 
chegar às aves e aos mamíferos. Começando nossa observação 
pelos seres unicelulares — aqueles que são formados por uma 
única célula — veremos que mesmo entre esses organismos 
muito simples existem diferenças em seus revestimentos, seja 
porque eles habitam lugares diferentes ou porque têm funções 
diferentes.

Quem é que te protege?

Nos vertebrados, o revestimento do corpo é uma pele, 
também chamada detegumento, composta de duas camadas: 
uma mais interna, a derme, e outra mais externa, a epiderme. Nos 
peixes, a epiderme é fina e contém muitas glândulas produtoras 
do muco que lubrifica a superfície recoberta por escamas.

Por isso, quando pegamos um peixe, ele escorrega, daí 
a expressão “peixe ensaboado”! Já os tubarões e as raias têm 
escamas cobertas de esmalte, fazendo com que o revestimento 
deles seja mais grosso. Quando for a uma peixaria, passe a mão 



125124

em um cação — é uma verdadeira lixa fina que ajuda a proteger 
o corpo. Quando surgiram os anfíbios e répteis, a epiderme 
tornou-se mais dura e resistente, o que impede a perda de água 
e os ajuda a viver em ambientes mais secos. A pele dos répteis, 
como cobras e lagartos, também contém escamas quecontribuem 
para maior proteção física, já que eles vivem se arrastando. 
Um dado curioso é que esses animais necessitam mudar a pele 
periodicamente para permitiro crescimento do corpo.

Nas aves, todos nós sabemos que o revestimento são 
as penas. Elas têm afunção de isolar a temperatura do corpo 
e aumentar a superfície corporal semganho de peso, por isso 
elas conseguem voar. Na maioria desses animais, aplumagem 
colorida dos machos tem também outra utilidade: chamar a 
atençãodas fêmeas para o acasalamento.

Grande parte dos mamíferos tem a pele coberta de 
pêlos que servem paraisolamento térmico. Talvez seja melhor 
explicar o que é isso. Então, veja só: naepiderme desses animais, 
encontramos as glândulas sudoríparas, que eliminamsuor, 
ajudando no resfriamento do corpo, e também as glândulas 
sebáceas, que secretam gordura para evitar a evaporação 
d’água, mantendo o animal aquecido e os pêlos de seu corpo 
maleáveis. Esse equilíbrio entre as glândulas sudoríparas e as 
sebáceas é que permite aos mamíferos manter a temperatura 
do corpoconstante, mesmo quando a temperatura do ambiente 
varia. Em mamíferos aquáticos, como focas, baleias e golfinhos 
— que necessitam suportar a água fria –, há sob a pele uma 
espessa reserva de gordura que evita a perda de calor e os ajuda 
a boiar e a nadar. É por conta dessa reserva que as baleias e as 
focas são tão gorduchas.

Por estar exposta a machucados, a epiderme dos animais 
é constantemente renovada. Essa troca, também conhecida como 
muda, ocorre de diferentes maneiras. No caso das penas e dos 
pêlos, periodicamente eles caem e são substituídos por novos. Já 
as cobras e alguns lagartos, como vimos anteriormente, trocam 
toda a epiderme em curtos espaços de tempo. Nos seres humanos, 
também ocorre a troca de pêlos. Ela passa despercebida porque 
quando uns pêlos estão caindo, outros já estão nascendo. Há 
ainda uma gradual substituição das células da epiderme — o 
próprio banho ajuda a eliminar as células mortas.

Depois de descobrir que o revestimento externo dos 
animais tem a função de proteger o corpo de machucados, 
contra organismos causadores de doenças,evitar o ataque de 
predadores e ainda de atuar no isolamento térmico, na reserva 
de água, na sustentação, na locomoção e até na atração do sexo 
oposto, você já deve estar preparado para entender a evolução 
desses revestimentos.

Compare o revestimento externo das classes de 
vertebrados com o de um mamífero. Essas enormes diferenças 
são resultado da evolução. Ou seja, o revestimento foi sendo 
adaptado às novas necessidades dos grupos de animais que 
foram surgindo e isso permitiu que diversos ambientes fossem 
ocupados com sucesso. Evolução é um assunto incrível, mas os 
detalhes nós vamos deixar para uma próxima conversa!

José Luiz Pizzorno

Fonte: PIZZORNO, J.L. Revestimento Externo. . Ciência Hoje para 
Crianças. 1999

Anexo 05

Fonte: MOREIRA, M. A.Mapas conceituais e Aprendizagem 
Significativa. Porto Alegre: UFRGS, 2009.
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Como construir um mapa conceitual 

1. Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai 
mapear e ponha-os em uma lista. Limite entre 6 e 10 o número 
de conceitos. 

2. Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), 
mais inclusivo(s), no topo do mapa e, gradualmente, vá 
agregando os demais até completar o diagrama de acordo com 
o princípio da diferenciação progressiva. Algumas vezes é 
difícil identificar os conceitos mais gerais, mais inclusivos; nesse 
caso é útil analisar o contexto no qual os conceitos estão sendo 
considerados ou ter uma ideia da situação em que tais conceitos 
devem ser ordenados. 

3. Se o mapa se refere, por exemplo, a um parágrafo 
de um texto, o número de conceitos fica limitado pelo próprio 
parágrafo. Se o mapa incorpora também o seu conhecimento 
sobre o assunto, além do contido no texto, conceitos mais 
específicos podem ser incluídos no mapa. 

4. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas 
com uma ou mais palavras-chave que explicitem a relação entre 
os conceitos. Os conceitos e as palavras-chave devem sugerir 
uma proposição que expresse o significado da relação. 

5. Setas podem ser usadas quando se quer dar um 
sentido a uma relação. No entanto, o uso de muitas setas acaba 
por transformar o mapa conceitual em um diagrama de fluxo. 

6. Evite palavras que apenas indiquem relações triviais 
entre os conceitos. Busque relações horizontais e cruzadas. 

7. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo 
dos conceitos correspondentes. Em geral, os exemplos ficam na 
parte inferior do mapa. 

8. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria 
pobre e alguns conceitos ou grupos de conceitos acabam mal 
situados em relação a outros que estão mais relacionados. Nesse 
caso, é útil reconstruir o mapa. 

9. Talvez neste ponto você já comece a imaginar outras 
maneiras de fazer o mapa, outros modos de hierarquizar os 
conceitos. Lembre-se que não há um único modo de traçar um 
mapa conceitual. À medida que muda sua compreensão sobre as 
relações entre os conceitos, ou à medida que você aprende, seu 
mapa também muda. Um mapa conceitual é um instrumento 
dinâmico, refletindo a compreensão de quem o faz no momento 
em que o faz. 

10. Não se preocupe com “começo, meio e fim”, o mapa 
conceitual é estrutural, não sequencial. O mapa deve refletir a 
estrutura conceitual hierárquica do que está mapeado. 

11.Compartilhe seu mapa com colegas e examine os 
mapas deles. Pergunte o que significam as relações, questione 
a localização de certos conceitos, a inclusão de alguns que não 
lhe parecem importantes, a omissão de outros que você julga 
fundamentais. O mapa conceitual é um bom instrumento para 
compartilhar, trocar e “negociar” significados.

Anexo  6

SISTEMA RESPIRATÓRIO DOS VERTEBRADOS.

Saulo Nicácio

Todos os animais necessitam de oxigênio para as 
atividades celulares e precisam eliminar o gás carbônico 
resultante das mesmas. A absorção do oxigênio e a 
conseqüente eliminação do gás carbônico, que se configura 
como uma troca de gases é denominada respiração.
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A quantidade do gás carbônico disponível no 
ambiente é muito diferente se considerarmos o meio aquático 
e terrestre. Também a quantidade necessária de oxigênio a 
ser absorvida varia de animal para animal. Devido a estas 
diferenças decorre a necessidade de adaptações que afetam 
o tipo e a localização dos órgãos onde ocorrem as trocas 
gasosas e as estratégias que os animais utilizam para absorver 
oxigênio do ar ou da água.

As trocas gasosas entre o corpo dos animais e o 
ambiente acontecem por meio de uma superfície respiratória, 
que é permeável, delgada, úmida e que fica exposta ao meio 
pelo qual os gases se movimentam. Esta passagem de gases de 
um meio mais concentrado para um meio menos concentrado 
é denominada difusão.

Os vertebrados que vivem no meio aquático utilizam-
se do oxigênio dissolvido na água. Mas com a ocupação do 
ambiente terrestre, os vertebrados desenvolveram adaptações 
para respirar o oxigênio do ar.

A respiração nos vertebrados pode se realizar por 
diferentes órgãos como: por brânquias, pelo revestimento 
do corpo ou por pulmões. Estas estruturas têm diferentes 
aspectos, mas realizam a mesma função. Todos estes órgãos 
compõem-se de uma membrana através da qual as moléculas 
de oxigênio e gás carbônico difundem-se com facilidade. Esta 
membrana pode ser a superfície corporal, mas na maioria dos 
animais faz parte de órgãos específicos para respiração.

a) Brânquias sanguíneas - Conjunto de delgados 
filamentos cobertos por epiderme delicada contendo redes 
de capilares. As trocas do oxigênio e do dióxido de carbono 

acontecem entre a água e o sangue. O oxigênio difunde-
se da água para o interior da brânquia. As brânquias dos 
vertebrados inferiores estão alojadas em câmaras dos lados 
da faringe e a água aspirada pela boca ou narinas é forçada 
para fora, ficando em contato com os filamentos.
Fonte:http://lucastcbas.blogspot.com.br/

b) Revestimento externo – As trocas gasosas 
acontecem na pele, isto ocorre porque a epiderme é úmida, 

recoberta de muco e a sua camada de queratina é fina. Desta 
forma em sua superfície podem ocorrer as trocas gasosas 
entre o oxigênio e o gás carbônico.

Esquema da respiração cutânea dos anfíbios.

Fonte: http://iaci.com.br/texto%20resp%20cut.htm

c) Pulmões – São câmaras revestidas internamente por 
epitélio úmido, sob o qual existe uma rede de vasos sanguíneos 
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que permite o aproveitamento do ar atmosférico. As paredes 
apresentam divisões que formam compartimentos chamados 
alvéolos. Uma maior vascularização dos pulmões, o aumento 
no número de alvéolos e a sua subdivisão em brônquios 
representam uma adaptação importante para os vertebrados 
de forma a alcançar uma maior eficiência na respiração, o que 
permitiu a eles várias vantagens no domínio do ambiente.

A respiração nas diferentes classes de Vertebrados.

1) Anfíbios – possuem respiração pela pele (cutânea), 
dos pulmões e brânquias. 

Durante a fase larval, os anfíbios realizam respiração 
branquial. Este tipo de respiração persiste nos adultos de 
alguns urodelos, como por exemplo, da salamandra. Nesses 
animais as brânquias são externas e ramificadas. 

Durante a fase adulta dos demais anfíbios a 
respiração é pulmonar e cutânea. Os pulmões são órgãos 
pouco eficientes, pois os alvéolos simples possuem superfície 
interna pequena para as trocas gasosas. A entrada de ar para 
os pulmões é insuficiente, pois é feita através da musculatura 
bucal com movimentos de engolir. 

Fonte: http://transgenicosintocaveis.blogspot.com.br/2010/05/coachar-dos
-anfibios.html

A respiração cutânea é de grande importância à vida 
dos anfíbios, sendo inclusive superior a respiração pulmonar. 
Isso é possível devido ao tipo de pele especial que estes Fonte: www.golfcentershop.com
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animais possuem, sendo permeável, úmida, sem escamas e 
bem irrigada por vasos sanguíneos. A maior parte da absorção 
de oxigênio é feita pelo pulmão e a maior parte da eliminação 
de dióxido de carbono é feita pela pele. 

2) Peixes – possuem respiração branquial.

As brânquias são os órgãos respiratórios dos peixes. 
As brânquias ficam alojadas nas cavidades branquiais, 
abrindo-se para o exterior pelas fendas branquiais nos 
peixes cartilaginosos; ou câmaras branquiais protegidas por 
opérculo e abrindo-se para o exterior pela fenda opercular 
nos peixes ósseos. 

Durante a respiração os opérculos fecham-se e a 
cavidade bucal aumenta fazendo com que a água entre na 
boca. As câmaras branquiais aumentam e a água da boca 
passa sobre as brânquias, que se contraem forçando a saída 
da água pelos opérculos.

Representação esquemática das brânquias de um peixe com 
opérculo, mostrando detalhes da estrutura e o caminho da água. As 
brânquias possuem filamentos vermelhos , ricos em vasos sanguíneos.
Fonte: NICÁCIO, S. (2012).

3) Mamíferos, Aves e Répteis – possuem respiração 
pulmonar. 

Nos mamíferos o ar entra pelas narinas e passa por 
cima do palato onde é limpo, umedecido e aquecido. Cruza 
a faringe para passar pela glote que é a abertura da caixa 
vocal ou laringe. Em seguida passa pelas cordas vocais onde 
os sons são produzidos. Da laringe passa a traquéia que se 
divide em brônquios. Estes distribuem o ar através de ramos 
que terminam nos alvéolos pulmonares. Nos capilares dos 
alvéolos ocorrem as trocas gasosas. 

Nos mamíferos, os pulmões possuem câmaras 
alveolares complexas proporcionando assim grande 
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superfície de contato entre o sangue e o ar, para que as trocas 
respiratórias ocorram. 

Nas aves os pulmões são pequenos, mas têm uma 
grande rede de canalículos, os parabrônquios, que são ramos 
de brônquios, aos quais se ligam os sacos aéreos. Neste grupo 
o ar passa através dos pulmões e não para dentro e para fora 
como nos outros vertebrados pulmonados. 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos3/Aves2.php

Os répteis apresentam complexos alvéolos pulmona-
res, com grande superfície para as trocas gasosas. 

Pulmões nas classes de vertebrados:

Fonte: http://10biogeogondomar.blogspot.com.br/2011/05/hematose-pul-
monar.html

Referências:

HICKMAN, C. Princípios Integrados de Zoologia. 2001.

JAREMCZUK, V. Comparações morfológicas e fisiológicas entre os 
diversos grupos que formam o Reino Animal. Curitiba, SEED,2010.

KARDONG, K.V. Vertebrados: Anatomia comparada, Função e 
Evolução. São Paulo: Roca, 2014.

NICÁCIO, S. Fisiologia Comparada. Alagoas,2012.

STORER, T. I. Zoologia geral. São Paulo: Companhia Editora Na-
cional, 2003.



137136

Anexo 07

A Sogra e o Jacaré 
Autor: Carlos Gonzaga

Tiraram o coração da minha sogra 
Botaram o coração de um jacaré

Sabe o que aconteceu? 
A velha se mandou 
E o jacaré morreu! 
A velha se mandou 
E o jacaré morreu!

Ê-e-e-e 
Coitado do jacaré! 
Ê-e-e-e 
Coitado do jacaré!
Anexo 08

Sistema Circulatório dos Vertebrados.

Saulo de Nicácio

Nos animais, o sistema circulatório tem a função de 
garantir a distribuição do sangue em todo o organismo. Com 
a circulação são transportados além das células, os produtos 
da digestão e o oxigênio introduzido com a respiração. Além 
de transportar gases, calor e nutrientes para os tecidos, a 
circulação mantém o equilíbrio da temperatura corporal. Nos 
animais, o principal veículo da circulação interna é o sangue.

Para o funcionamento da circulação sanguínea a 
presença de uma bomba, em condições de colocar o sangue 
em circulação é de fundamental importância. A função de 

bomba é desenvolvida pelo coração, um órgão central do 
sistema circulatório.

Nos vertebrados, o sistema circulatório é do tipo 
fechado, porque o sangue permanece dentro dos vasos, 
sem sair, o sangue realiza as trocas através das paredes dos 
capilares. Os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração 
para os órgãos são chamados de artérias; os que devolvem o 
sangue ao coração se denominam veias. Se em um circuito 
completo pelo corpo o sangue passar pelo coração apenas 
uma vez, a circulação é simples; se passar duas é dupla.

O sistema circulatório dos vertebrados se encontra 
perfeitamente adaptado as condições ambientais, desta 
forma segundo Kardong (2014) a separação completa entre 
os ventrículos não representa uma vantagem evolutiva.

Peixes.

O sistema circulatório dos peixes é do tipo simples, 
com um coração que possui duas câmaras, um átrio e um 
ventrículo. Na entrada do coração, antes do átrio há um vaso 
dilatado que forma o seio venoso, uma câmara maior, que 
ajuda a assegurar o fluxo sanguíneo contínuo para o coração. 
Todo o sangue que passa pelo coração é venoso (rico em gás 
carbônico). Este sangue é impulsionado pelas brânquias onde 
ocorre a oxigenação. Das brânquias o sangue volta para o 
corpo por uma aorta dorsal.
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Fonte:http://www.colegioweb.com.br/sistema-circulatorio/circulacao-nos-
vertebrados.html

Anfíbios.

O coração dos girinos é semelhante ao dos peixes, 
com um átrio e um ventrículo, por onde passa sangue venoso 
que é bombeado as brânquias.

O coração desses animais depois da metamorfose é 
constituído por três câmaras: um ventrículo não dividido e 
dois átrios separados. Os anfíbios tem circulação sanguínea 
dupla, pois existe um ciclo pulmonar para a oxigenação do 
sangue e um ciclo corporal para distribuí-la para o corpo. 
A circulação desses animais é ainda do tipo incompleta, 
porque o sangue proveniente do átrio direito e do esquerdo 
se misturam, mesmo que em pouca quantidade. O átrio 
esquerdo recebe sangue oxigenado dos pulmões e da pele 
e o direito recebe sangue venoso da circulação do corpo do 
animal. O sangue que é oxigenado passa para a circulação 
geral e o sangue pobre em oxigênio entra para circulação 
pulmonar.

Fonte:https://hectorematheusfrancobioifes.wordpress.com

Répteis.

Os répteis, como os anfíbios, aves e mamíferos 
apresentam dupla circulação sanguínea. O coração da 
maioria dos répteis possui quatro câmaras: dois átrios e dois 
ventrículos. Porém os ventrículos são parcialmente divididos 
por uma parede interna, o que diminui a mistura de sangue 
arterial com sangue venoso durante a contração do ventrículo, 
se comparar com o ventrículo não dividido dos anfíbios. 

No grupo dos crocodilianos , os dois ventrículos são 
completamente separados e o sangue arterial não se mistura 
no interior do coração. Mas o sangue se mistura no cruzamento 
de duas artérias que saem uma de cada ventrículo.

O sangue venoso proveniente dos tecidos penetra 
no coração pelo átrio direito, enquanto o sangue arterial 
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proveniente dos pulmões penetra pelo átrio esquerdo. Com a 
contração simultânea dos átrios, o sangue venoso passa para 
a parte direita do ventrículo e o sangue arterial passa para a 
esquerda. Ao contrair-se, o ventrículo impulsiona o sangue 
presente em seu lado direito para os pulmões e o sangue 
presente no lado esquerdo para os diversos órgãos do corpo.

Aves e Mamíferos.

Nas aves e mamíferos , a circulação é dupla e completa 
com o coração apresentando quatro câmaras distintas: dois 
átrios e dois ventrículos completamente separados entre eles, 
desta forma não ocorre mistura de sangue arterial com venoso 
no coração, do lado direito passa somente sangue venoso e do 
lado esquerdo somente sangue arterial. A circulação é dupla, 
pois existe a pequena circulação (coração-pulmão-coração) e 
a grande circulação (coração-corpo-coração).

Fonte: NICÁSIO (2012).
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Anexo 09

PRINCIPAIS RECURSOS  NO CMAP TOOLS.

Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.
pr.gov.br/arquivos/File/tutoriais/cmap_tools.pdf.
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Anexo 10

Linha de desmontagem, sistema digestivo.

Lívia Lisbôa

O sistema digestivo funciona como uma fábrica 
ao contrário. Ele transforma o produto final, a comida, nas 
moléculas que a constituem.A comida faz dentro do seu 
corpo uma viagem fantástica. A primeira mordida é o ponto 
inicial de uma jornada que dura entre 18 e 30 horas, por 
um tortuoso caminho de 9 metros de extensão. Na boca, o 
alimento é triturado pelos dentes, amolecido pela saliva e 
empurrado para baixo, através do esôfago, até o estômago, 
onde permanece por uma média de 6 horas. No itinerário, 
a comida sofre uma série de transformações físicas e 
químicas. “A exigência do organismo é que as substâncias 
mais complexas sejam divididas em moléculas cada vez mais 
simples”, explica o gastroenterologista Sender Miszputen, 
professor da Universidade Federal de São Paulo. “Isso é a 
digestão.”

Para que essas quebras aconteçam, cada refeição 
recebe ao longo da travessia o ataque de mais de 20 enzimas. 
O fígado e o pâncreas – embora fiquem do lado de fora do 
tubo digestivo – também têm uma participação ativa na 
digestão, produzindo substâncias químicas especializadas. 
Ao final do processo, as moléculas necessárias à alimentação 
de cada célula do corpo são lançadas na corrente sangüínea. 
E o que não pode ser aproveitado é eliminado na forma de 
fezes. A essa altura, você já fez outras duas refeições, o que 

faz do seu sistema digestivo uma fábrica de energia que não 
pára nunca.

Viagem fantástica

Acompanhe a travessia do alimento por todo o 
sistema digestivo.

TRITURADOR

Os dentes trituram a comida, enquanto a saliva a 
envolve com uma espécie de muco para que ela seja engolida 
suavemente.

GOELA ABAIXO

A faringe e o esôfago são responsáveis pelo transporte 
do bolo alimentar ao estômago. A comida é empurrada pelo 
movimento involuntário dos músculos do esôfago.

LIQUIDIFICADOR NATURAL

As paredes do estômago esmagam a comida por 
meio de fortes contrações musculares. Além disso, ele produz 
o suco gástrico, um conjunto de poderosos ácidos e enzimas, 
que transformam o alimento numa pasta quase líquida 
chamada quimo.

INDÚSTRIA QUÍMICA

O fígado produz um líquido amarelo-esverdeado 
chamado bile e o envia para a vesícula biliar, onde ele pode 
ser armazenado. Lançada no intestino delgado, a bile tem a 
função de dissolver a gordura.

MORDIDA MOLHADA

Três pares de glândulas, na boca, produzem 
diariamente cerca de 1,5 litro de saliva, um líquido composto 
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por 99% de água. O restante são substâncias que transformam 
amido em açúcar, ajudam a matar microorganismos nocivos 
e acentuam o paladar.

DUPLA FACE

Além de sua função como glândula endócrina, 
o pâncreas também colabora no processo da digestão, 
fabricando sucos pancreáticos, ricos em enzimas, que serão 
jogados no intestino para quebrar carboidratos, proteínas 
e gorduras.

ESCALA FINAL

No intestino grosso, boa parte da água e alguns sais 
minerais são absorvidos. O que resta, as fezes, é eliminado.

CAMINHO SINUO

É no intestino delgado que moléculas grandes são 
transformadas em moléculas bem menores, numa reação 
química promovida pelo suco intestinal, com a ajuda da bile 
e do suco pancreático. As moléculas pequenas atravessam as 
paredes do intestino e caem na corrente sangüínea.

Duros de roer

Os dentes têm formatos diferentes para cortar, rasgar 
e triturar a enorme variedade de alimentos que você come.

O primeiros dentes no ser humano costumam nascer 
por volta do sexto mês de vida. Os chamados dentes de leite 
são 24 no total. Por volta dos 6 anos de idade, eles começam 
a cair e são trocados pela dentição permanente, que tem 32 
dentes, com oito molares a mais.

GARFOS

Os 4 dentes (azul) pontudos são os caninos, que 
perfuram e ajudam a rasgar os pedaços de comida mais 
duros, como a carne.

PRENSA

Quem transforma tudo numa pasta pronta para ser 
engolida são os 8 pré-molares (amarelo) e os 12 molares 
(verde).

NAVALHA

Os 8 dentes centrais (rosa), na parte da frente da 
arcada, são os incisivos. Eles têm a função de prender, cortar 
e retalhar a comida.

ÂNCORA

Cada um dos dentes está bem preso ao osso maxilar 
pela raiz, escondida atrás da gengiva.

O dente por dentro

FORÇA MAIOR

O esmalte – a camada externa do dente – é o material 
mais resistente de todo o corpo humano.

MARFIM

A dentina é uma superfície dura, porém sensível.

VIDA ESCONDIDA

A polpa, chamada popularmente de nervo, é rica em 
vasos sangüíneos e nervos. É o que torna o dente vivo.

Referência:

Revista Super Interessante
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Disponível em :

http://super.abril.com.br/ciencia/linha-de-desmontagem-siste-
ma-digestivo

Anexo 11

Sistema Digestório.

Organização: Sonia Cristina Ferrari

A alimentação é um dos processos essenciais para 
a sobrevivência, desta forma os animais precisam procurar 
alimento para sobreviver, uma necessidade algumas vezes 
dura, mas prática. Para os predadores, o alimento significa 
capturar outro animal, para os animais herbívoros, significa 
consumir plantas. Porém a ingestão destes alimentos muitas 
vezes difícil de obter é inicialmente inútil. O processo de 
converter uma refeição em um combustível útil para o corpo 
é o trabalho essencial do sistema digestório. Este sistema 
“degrada as grandes moléculas contidas em uma refeição 
suculenta de forma que possam ser absorvidas e ficar 
disponíveis para uso no corpo”(KARDONG, 2014, p.591).

Este processo de transformação de nutrientes inicia-
se com a ingestão de alimentos pela boca. Conforme Kardong 
(2014, p. 591):

Uma massa de alimento na boca é chamada de 
bolo. Os processos mecânico e químico atuam 
para digerir esse bolo. Inicialmente, a mastigação 
mecânica com os dentes e a agitação dentro do 
trato digestivo degradam o bolo, reduzindo-o 
a muitos pedaços menores, aumentando, desta 
forma, a área superficial disponível para a 
digestão química através de enzimas.

O sistema digestório inclui o trato digestivo e as 
glândulas anexas. O trato digestivo é um tubo que se estende 
através do corpo desde os lábios ou da boca até o ânus ou 
a abertura da cloaca. Quando existem uma entrada para o 
alimento e outro orifício para a saída de resíduos  o sistema 
digestório é chamado completo.
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au-
la=10440

ORGÃOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO COM 
SUAS FUNÇÕES.

Vanda Jaremczuk

a) Boca ou cavidade bucal – é a região anterior 
ao intestino e que dá abertura ao meio exterior para que a 
ingestão que é a alimentação ou captação de alimentos ocorra. 
Comumente esta cavidade contém dentes ou mandíbulas, 
que servem para agarrar, mastigar ou rasgar a comida. Nesta 

cavidade também se encontra a língua que ajuda a capturar 
ou manipular o alimento dentro da boca. 

Na maioria dos vertebrados na boca são encontradas 
as glândulas salivares que secretam a saliva. Sua finalidade é 
lubrificar a comida e iniciar a digestão. 

b) Faringe – é a região anterior do intestino geralmente 
muscular e especializada para ingerir alimento. Não possui 
função digestiva direta. Nos peixes e em alguns anfíbios 
aquáticos possui fendas branquiais. 

c) Esôfago – pode ser definido como um tubo elástico, 
pelo qual o alimento passa através das regiões cardíaca 
e pulmonar, sendo levado as regiões mais posteriores do 
intestino. 

d) Papo – serve para armazenar temporariamente o 
alimento. 

e) Moela – é uma região do intestino com finalidade 
de fragmentação mecânica ou trituração do alimento em 
partículas menores, antes da digestão. É formada por paredes 
musculares e a parede que tem contato direto com o alimento, 
geralmente é revestida por placas duras, dentes ou cristas. 

f) Estômago – é uma dilatação de uma região do 
tubo digestivo que pode ser muscular, onde o alimento é 
armazenado e ocorre a digestão ou parte dela. Em alguns 
animais, nele pode ocorrer também absorção. 

g) Intestino delgado – é um tubo longo e como o próprio 
nome diz delgado. Encontra-se dobrado ou enrolado em forma 
de novelo, sendo a principal região de digestão e absorção. 
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h) Intestino grosso – também chamado cólon, é 
a região onde ocorre a absorção de água e sais, podendo 
ocorrer digestão parcial de celulose, com auxílio de bactérias. 
Os restos não digeridos formam massas relativamente secas, 
chamadas fezes, para serem eliminadas do organismo. 

i) Cloaca – região terminal do intestino grosso por 
onde as fezes passam para serem eliminadas pelo ânus. Nos 
tubarões, anfíbios répteis e aves, a cloaca serve também para 
a eliminação de urina e gametas. 

j) Reto – parte final do intestino grosso onde as fezes 
são armazenadas até o momento da evacuação. 

l) Ânus – abertura do sistema digestório por onde 
ocorre a eliminação das fezes.

Todos os vertebrados possuem duas grandes 
glândulas digestivas: 

a) Fígado – é uma glândula que realiza muitas funções 
no organismo. Para a digestão produz uma secreção verde-
amarelada chamada bile, que contém sais biliares que facilitam 
a digestão quebrando as gorduras a pequenas gotículas. 

b) Pâncreas - é uma glândula do sistema digestivo e 
endócrino de animais vertebrados. Em sua função exócrina 
secreta uma substância chamada suco pancreático, que 
contém enzimas digestivas. 

A DIGESTÃO NOS VERTEBRADOS.

Mamíferos – possuem cavidade bucal com lábios 
finos e moles, nela encontramos dentes, língua e glândulas 

salivares. Também possuem faringe, esôfago, estômago, 
intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. 

Os dentes que são responsáveis pela trituração do 
alimento, dividindo-o através da mastigação, em partículas 
pequenas, favorecendo a digestão. Em alguns mamíferos 
chamados ruminantes, como exemplo, temos o boi, os dentes 
são reduzidos.O alimento ingerido pelo animal vai para 
um pré-estômago que compreende três compartimentos: 
rumem, retículo e omaso. Estes representam os estômagos 
falsos, ocorrendo aí à digestão microbiana e a ação mecânica 
sobre alimentos fibrosos e grosseiros. Após um período de 
amolecimento do alimento no falso estômago, este volta à 
boca, onde ocorre a trituração chamada ruminação. 

O Abomaso que possui forma alongada e está situado 
a direita do rúmem é o estômago verdadeiro onde ocorre 
a secreção de suco gástrico, e onde se processa a digestão 
propriamente dita. 

Fonte: http://www.faunabrasil.com.br
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 Aves – possuem cavidade bucal com língua e 
sem dentes, faringe, esôfago, papo, moela, estômago que 
compreende um pró-ventrículo e a moela. O intestino 
delgado, reto, cloaca e ânus. 

Como as aves não possuem dentes, o alimento pode 
ser cortado em partes menores pelo bico, mas é engolido 
inteiro, sendo armazenado no papo. O alimento é degradado 
mecanicamente na moela e misturado com as enzimas 
secretadas no pró-ventrículo. O intestino termina na cavidade 
cloacal por onde passam as fezes, a excreção rica em ácido 
úrico e os gametas. 

Répteis - possuem cavidade bucal com dentes e 
língua, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, reto, 
cloaca e ânus. 

Conforme César e Sezar (2006, p. 164), os répteis 
possuem dentes “que podem estar firmemente implantados 
em cavidades nos maxilares e mandíbulas, os alvéolos 
dentários. Nas cobras há dentes com canaletas ou canais, 
especializados na inoculação de veneno”. 

Anfíbios - possuem cavidade bucal com língua, não 
possuem glândulas salivares. Também possuem faringe, 
esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e 
cloaca. 

O sistema digestório apresenta uma boca larga, 
sem dentes, e uma longa língua, presa na região 
anterior da mandíbula e que pode ser projetada 
para fora, para a captura de insetos. Na região 
terminal do corpo fica a cloaca, onde terminam 
os canais genitais e urinários. (CÉSAR e SEZAR, 
2006, p. 157). 

Este grupo por não possuir dentes, engole o alimento 
inteiro. Por isso, se utiliza principalmente de pequenos 
insetos, como moscas, mariposas, borboletas, pernilongos, 
dentre outros, para se alimentar. 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au-
la=19107

Peixes - possuem cavidade bucal com dentes e uma 
língua achatada e aderente ao assoalho da boca. Na faringe 
há aberturas que vão as fendas branquiais e aos espiráculos. 
Também fazem parte deste sistema o esôfago, estômago, 
intestino, cloaca e ânus. 

Este grupo possui uma ampla faringe, um curto 
esôfago que pode estar ligado a bexiga natatória por um 
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canal, facilitando a expulsão do excesso de gás da bexiga. 
São encontrados também alguns cecos pilóricos que secretam 
enzimas digestivas.
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Anexo 12

13.Como inserir links

13.1. Links para recursos

Clique com o botão direito sobre o conceito para 
inserir o link. Surge o menu para adicionar e editar links para 
recursos.

Figura 58 – Linkspara recursos.

Os arquivos que farão o link com o mapa também 
precisam estar na janela Visualização – Mapas Conceituais.
Caso os arquivos não estejam nessa janela, clique na área de 
trabalho e procure o arquivo desejado, que deve estar salvo 
em uma pasta.

Selecione o arquivo para fazer o link, clique em 
Adicionar à lista e depois em Atualizar a lista. O arquivo 

aparecerá na janela Visualização – Mapas Conceituais e 
depoisno conceito escolhido, dentro do mapa conceitual.
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Figura 59 – Menu

Arquivo da janela

Visualização – Mapas conceituais

Referência:

PARANÁ. Cmap Tools- Versão 4.16 Mapas Conceituais.  Dire-
toria de Tecnologia Educacional.Coordenação de Multimeios. 
Curitiba: SEED, 2010. Disponível em: http://www.gestaoescolar.
diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tutoriais/cmap_tools.pdf  Acesso 
em 01/05/2015



175174

Anexo 13

CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS.

José Luiz Carvalho da Cruz

A biodiversidade do planeta Terra é muito grande. 
Os cientistas estimam que haja de 5 a 30 milhões de espécies 
diferentes, mas apenas cerca de 1,5 milhão foram descritas, 
estudadas e classificadas. A classificação permite a formação 
de grupos, cujos elementos são semelhantes entre si. Portanto, 
facilita o acesso às informações e o estudo sobre a diversidade. 
Quanto os cientistas classificam os seres vivos escolhem 
critérios evolutivos, que permite agrupá-los segundo suas 
semelhanças, as quais indicam que há um grau de parentesco 
entre eles e, portanto, a existência de um ancestral comum. O 
grau de parentesco existente entre os seres vivos podem ser 
maior ou menor, dependendo da quantidade e importância 
das semelhanças existentes entre eles.

Entre irmão existem semelhanças, que mostram que 
há um grau de parentesco entre eles, evidenciado pelos pais, 
que são os seus ancestrais comuns. Entre eles e seus primos 
também há semelhanças, porém o grau de parentesco é 
menor, evidenciado pelos avós, que neste exemplo são os 
ancestrais comuns.

Os critérios escolhidos pelos pesquisadores para 
classificar e agrupar os seres vivos são, basicamente, 
morfológicos, fisiológicos e genéticos.

Nos três últimos séculos, pensadores e cientistas têm 
se empenhado em desenvolver um sistema eficiente para 
organizar e compreender a diversidade de formas de vida. 

Esse sistema é a classificação biológica, ou taxonomia, que 
distribui os seres vivos em grupos hierárquicos denominados 
táxons. Táxon é qualquer agrupamento de organismos com 
base em semelhanças.

SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO

(Síntese efetuada com base em Amabis; Martho,2010)

A Classificação de Aristóteles

O filósofo grego Aristóteles (348-323 a.C.) foi pioneiro 
em classificar os seres vivos. Em um de seus trabalhos, ele 
demonstra uma visão avançada da classificação biológica ao 
destacar a importância da organização corporal dos animais 
como critério para dividi-los em grupos.

Depois de Aristóteles, praticamente não ocorreram 
progressos significativos na classificação biológica até o 
Renascimento, período histórico que abrange os séculos 
XIV, XV e XVI. A partir de então, os estudiosos começaram a 
pensar em sistemas que agrupassem os seres vivos de acordo 
com suas características mais típicas, como estrutura corporal 
e funções orgânicas.

O Sistema de Classificação de Lineu

A classificação biológica moderna teve início com 
os trabalhos do botânico sueco Carl Von Linné (1707-1778), 
Lineu em português. As idéias de Lineu foram publicadas em 
seu livro Systema Naturae.

Para Lineu, o número de espécies existentes na 
natureza era fixo e havia sido determinado por Deus no 
momento da criação. Espécie era um grupo de indivíduos 
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dotados de certas características estruturais típicas, ausentes 
em outros grupos. Ele ponderava que era preciso escolher 
criteriosamente as características utilizadas para agrupar 
os seres vivos, pois certas semelhanças podiam ter pouca 
importância na classificação.

Lineu acreditava que as características anatômicas 
eram as mais adequadas para agrupar os seres vivos e utilizou-
as como critério principal em seu sistema de classificação.

Sistemática Filogenética.

No começo dos anos 1950, o entomologista alemão 
Willi Hennig (1913-1976) desenvolveu o que ele chamou 
de Sistemática filogenética e que mais tarde se popularizou 
com o nome de cladística. Sua proposta era um método 
de classificação das espécies baseado estritamente na 
ancestralidade evolutiva.

A Sistemática filogenética distingue-se de outros 
sistemas taxonômicos porque seu foco está na evolução, e não 
na simples semelhança entre espécies. 

A proposição fundamental da sistemática 
filogenética pode ser enunciada nos seguintes termos: se 
uma novidade evolutiva surgiu e se fixou em uma espécie, 
todas as espécies descendentes dela herdarão essa novidade. 
Entende-se por novidade evolutiva uma característica que 
não estava presente nos ancestrais daquela espécie, tendo 
surgido nela por modificações hereditárias (mutações) de 
uma característica ancestral.

A partir da aceitação dessa proposição, pode-se 
inferir que um conjunto de espécies que compartilham uma 

novidade evolutiva descende da espécie ancestral em que 
essa novidade surgiu e constitui um clado.

Cladogramas

Atualmente, a cladística é considerada um dos 
melhores métodos para estudos filogenéticos porque permite 
formular hipóteses explícitas e testáveis das relações de 
parentesco entre seres vivos.

A cladística expressa suas hipóteses pela construção 
de cladogramas (do grego clados,ramo, divisão) que são 
representações gráficas em forma de árvore nas quais são 
mostradas as relações evolutivas entre os grupos de seres 
vivos. Um dos princípios da cladística é que as espécies 
surgem sempre pela divisão em duas de uma espécie ancestral.
Idealmente , a espécie ancestral desaparece após gerar as duas 
novas espécies. Cada nó do cladograma representa, assim o 
processo de cladogênese que originou os dois novos ramos.

A aplicação da análise cladística a classificação 
biológica vem trazendo mudanças significativas nas 
classificações baseadas nos métodos tradicionais.
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Cladograma com os principais passos da evolução 
das plantas.

Fonte:http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/3(20).gif
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Anexo 14

EVOLUÇÃO DOS VERTEBRADOS.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au-
la=41560 – Acesso em 28 de maio de 2015.

 Converse com seus colegas e responda:

1) É correto dizer que os mamíferos descendem das 
aves?  E dizer que as aves descendem dos mamíferos?  Pode-
se afirmar que mamíferos e aves têm ancestrais comuns?

2) Os primeiros animais vertebrados são iguais aos 
vertebrados que vivem atualmente?
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3) Pode-se dizer que os dinossauros descendem dos 
répteis?  Em qual período houve a extinção dos dinossauros?

4)Pesquise quais as hipóteses mais aceitas para a 
extinção dos dinossauros.  Elabore um texto com a hipótese  
que você acha mais acertada.  Compartilhe sua opinião com 
os colegas.
Anexo 15

Ao se clicar sobre o ícone anexado ao conceito 
cascavel, abre uma legenda com o título e a fonte do recurso.

A seguir clicando-se sobre a legenda do recurso, ele 
abre uma janela sobreposta ao mapa conceitual.

Quando se deseja abrir o recurso vídeo anexado a um 
conceito no mapa conceitual, primeiro deve-se clicar sobre o 
ícone constante no conceito.

Novamente irá abrir uma legenda com o nome e a 
fonte do recurso.

Ao se clicar sobre ela, será apresentada uma nova janela 
onde a exibição do vídeo acontecerá de modo simultâneo.

Quando se quer abrir um texto ou um endereço 
eletrônico anexado ao conceito , o procedimento é o mesmo 
utilizado para imagens e vídeos. Ao se clicar sobre a legenda 
do conceito, é aberto o texto automaticamente ou a página da 
internet anexada.
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