
 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 3º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Título: Os animais 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

A percepção de que somos rodeados por animais é comum entre as crianças. Mas quão diver-

sos são esses animais e como eles podem ser classificados é algo que requer estudos mais aprofunda-

dos. Nesta sequência didática, será trabalhada a identificação e comparação de diferentes caracterís-

ticas dos animais, com o foco no estabelecimento de critérios para agrupá-los. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar e comparar características de determinados animais que os diferenciam e que 
nos permitem classificá-los em grupos distintos. 

• Reconhecer alguns grupos de animais (mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, além de 
insetos, crustáceos e aracnídeos). 

Objeto de conhecimento 

• Características e desenvolvimento dos animais 

Habilidades abordadas 

• (EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se repro-
duzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.  

• (EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações desde o nascimento que ocorrem em ani-
mais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. 

• (EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características ex-
ternas comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Animais ao redor 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em oito grupos (número de membros depende do número de 
estudantes em sala de aula). 

Recursos e/ou materiais necessários: fichas em pedaços de cartolina com a descrição de diferentes grupos de animais, 
lousa e giz de lousa, lápis pretos, folhas de papel sulfite, fita adesiva. 

Prepare previamente oito cartazes, nos quais conste, pelo menos, uma característica de um 

ser vivo, como: amamenta os filhotes e tem pelos; tem asas, tem penas e põe ovos; vive tanto na água 

quanto na terra firme; tem placas de escamas; respira por meio de brânquias; tem seis pernas; tem 

oito pernas; tem dez ou mais pernas. Por fim, nomeie as fichas de A a H. 

Com a ajuda dos estudantes, inicie a aula escrevendo na lousa uma lista com animais que todos 

conhecem ou que, em algum momento, já tiveram contato. Procure listar um número de animais no 

mínimo equivalente ao número de estudantes na sala. Tente também contemplar uma ampla diversi-

dade de seres vivos: mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, aves, insetos, aracnídeos e crustáceos, por 

exemplo. Relacione os animais mencionados aos diferentes ambientes onde esses foram vistos ou po-

deriam ser localizados, por exemplo: em casa, na rua, em praças, em parques, em um jardim, no zoo-

lógico, na floresta, no mar etc. Disponibilize em torno de 15 minutos para esta parte da atividade. 

Em seguida, utilize em torno de 35 minutos da aula para realizar uma dinâmica. Sorteie pelo 

menos um animal listado para cada um dos estudantes da classe. Peça aos estudantes que escrevam 

o nome do animal em uma folha de papel sulfite e a segurem nas mãos, deixando visível o nome do 

animal que representam, ou fixe as folhas de sulfite nas camisetas dos estudantes com fita adesiva. 

Afaste as cadeiras e as mesas, deixando o espaço da sala o mais livre possível, e eleja oito pontos para 

afixar os cartazes nos quais constam uma característica de um ser vivo. 

Organize os estudantes no centro da sala de aula e inicie a dinâmica mencionando, um a um, 

o atributo apresentado em cada cartaz. Ao fazer isso, cada estudante deve refletir sobre o animal que 

representa e se dirigir até o cartaz que mencione uma característica dele. 
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Aula 2 – Conhecendo alguns animais 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de três. 

Recursos e/ou materiais necessários: fichas técnicas de animais dos oito grupos: mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, 
aves, insetos, aracnídeos e crustáceos; folhas de cartolina; lápis e canetas coloridos. 

Prepare previamente fichas com informações sobre cada animal citado na aula anterior, por exem-

plo: tempo aproximado de vida, tamanho aproximado, o que come, onde vive, como se reproduz e o grupo 

ao qual ele pertence (mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, aves, insetos, aracnídeos e crustáceos). 

Entregue a cada estudante a ficha com as características do animal que cada um representou 

na aula anterior. Solicite a grupos de três estudantes que compartilhem entre si as informações pre-

sentes em suas fichas e comparem os animais que representaram. Disponibilize em torno de 30 minu-

tos para esta etapa da atividade. 

Depois, nos 20 minutos finais de aula, peça para os grupos que exponham aos colegas as com-

parações que fizeram. 

Aferição da aprendizagem 

A avaliação é um procedimento investigativo do processo pedagógico e deve acontecer de 

forma contínua e processual ao longo do aprendizado dos estudantes. Esteja preparado para ouvir, 

analisar e coletar informações sobre o conhecimento prévio dos estudantes e como eles os relacionam 

com as informações novas a que têm acesso. É importante sempre verificar se os estudantes conse-

guem construir conceitos em cada atividade proposta e relacioná-los com o que aprenderam em ou-

tras aulas. 

Observe se os estudantes foram capazes de compreender que os animais apresentam carac-

terísticas distintas e que podem ser agrupados segundo essas características.  

Durante a aplicação das atividades, verifique se o estudante: 

1. Foi capaz de apresentar sugestões de animais para compor a lista inicial. 

2. Reconheceu que há diferenças físicas entre os animais citados e conseguiu identificá-las cor-
retamente. 

3. Percebeu que os animais podem ser agrupados segundo determinadas características. 

4. Conseguiu atuar em grupo, interagindo de forma colaborativa, e desenvolveu as habilidades 
relacionadas à escrita e à organização de dados. 

5. Reagiu assertiva e respeitosamente às opiniões dos colegas e aos seus posicionamentos. 
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Aproveite também para propor algumas questões de autoavaliação, para que os estudantes pos-

sam refletir sobre suas próprias atitudes e acompanhar seu aprendizado. Seguem algumas sugestões: 

• Prestei atenção ao professor durante as explicações? 

• Compreendi o que era para ser feito em cada atividade? 

• Soube ouvir as explicações de meus colegas? 

• Consegui fazer meus colegas de grupo me compreenderem? 

• Contribuí nas discussões com o professor e com minha turma na sala de aula? 

Você pode também organizar as questões em formas de quadros com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, po-

dendo identificar problemas dentro da sala de aula. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Classifique cada animal a seguir como mamífero, réptil, ave, anfíbio ou peixe: 

a) Urso: 

b) Perereca: 

c) Tubarão: 

d) Jacaré: 

e) Pinguim: 

2. Indique uma característica que todos os animais da questão 1 têm em comum e uma caracte-
rística específica de cada um. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante responda: 

a) Urso: mamífero 

b) Perereca: anfíbio 

c) Tubarão: peixe 

d) Jacaré: réptil 

e) Pinguim: ave 

2. Todos eles possuem crânio e coluna vertebral, por isso todos são classificados como animais 
vertebrados. Com relação às características específicas, podemos citar: o urso amamenta os 
filhotes, tem pelos etc.; a perereca vive tanto na água quanto na terra firme, o seu corpo é liso 
e úmido, põe ovos etc.; o tubarão tem o corpo coberto por escamas, tem nadadeiras, respira 
dentro da água por meio de brânquias etc.; o jacaré vive tanto na água quanto na terra firme, 
tem o corpo coberto por placas de escamas etc.; o pinguim possui duas asas, tem penas, põe 
ovos etc.  


