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Título: A diversidade de movimentos dos animais 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas trabalhamos a diversidade biológica usando como critério as diferentes formas 

de locomoção dos animais e relacionando-as a algumas características corporais. Esses conceitos ser-

virão de fundamentos para que, posteriormente, temas como adaptação e seleção natural possam ser 

mais facilmente assimilados. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar os diferentes tipos de locomoção dos animais e as estruturas associadas ao mo-
vimento. 

• Compreender que algumas características corporais servem para classificar determinados 
grupos de animais. 

Objeto de conhecimento 

Características e desenvolvimento dos animais 

Habilidades 

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reprodu-

zem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo. 

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas 

comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Caderno.  

• Cópia da tabela. 

• Folha de papel sulfite.  

• Lápis preto. 

• Régua. 

Aula 2: 

• Caderno.  
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• Cartolina. 

• Cola. 

• Lápis colorido.  

• Lápis preto.  

• Revistas antigas que contenham imagens de diversos animais. 

• Tesoura com pontas arredondadas.  

Desenvolvimento 

Aula 1 – Semelhanças e diferenças entre animais  

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, individual; em um segundo momento, em grupos de 3 ou 4 alunos. 

Nesta aula, os alunos serão instigados a observar as semelhanças e diferenças que existem 

entre os animais que observam no dia a dia. Inicie a aula perguntando sobre os seus animais de esti-

mação ou os de pessoas próximas a eles. Possivelmente, citarão animais como cães, hamsters, aves e 

peixes. Escreva os nomes dos animais na lousa enquanto são citados pelos alunos. 

Em seguida, solicite que digam semelhanças e diferenças observáveis entre os animais citados. 

Ouça as características que os alunos nomearem e traga informações que complementem a discussão. 

Algumas semelhanças e/ou diferenças observadas entre os animais podem estar relacionadas com: 

tamanho, forma de locomoção (como nadar, rastejar, pular, caminhar, voar), alimentação, revesti-

mento do corpo, presença de coluna vertebral, etc. Crie, então, uma tabela na lousa com algumas 

dessas informações. O seguinte exemplo pode ser usado: 

Animais 
Ambiente onde 

vive 
Revestimento do 

corpo 
O que usa para 

locomoção 
Alimentação 

Peixe Aquático Escamas Nadadeiras Carnívoro 

Cachorro Terrestre Pelos Patas Carnívoro 

Hamster Terrestre Pelos Patas Onívoro 

Periquito Terrestre Penas Patas e asas Herbívoro 

Após preencher a tabela, explique aos alunos que eles farão uma atividade parecida.  

Divida a turma em grupos de 3 ou 4 alunos e entregue para cada grupo: uma cópia da tabela 

anterior (sem estar preenchida), imagens de 3 animais diferentes, dentre os seguintes exemplos: mor-

cego, jacaré, macaco-prego, água-viva, anta, onça-pintada, sapo, ser humano, tubarão, rã, etc. 

Após entregar o material para os grupos, oriente-os a discutir entre si quais as características 

dos organismos cuja foto receberam e que completem suas tabelas para que, em seguida, apresentem-

na para os demais grupos da sala.  
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Aula 2 – Locomoção dos animais 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: grupos de 5 alunos. 

Nesta aula trabalharemos com a locomoção dos animais. Inicie a aula relembrando que deter-

minadas características dos animais permitem que eles se locomovam. Alguns exemplos podem ser 

citados, como as asas de pássaros ou dos insetos, que possibilitam o voo, as patas dos cavalos, que 

possibilitam a corrida, as nadadeiras de peixes, que possibilitam o nado. 

Em seguida, solicite aos alunos que formem grupos de 5 integrantes e forneça, a cada grupo, 

uma revista, tesoura com pontas arredondadas, cartolina e cola. Solicite, então, que procurem e re-

cortem da revista as imagens de quatro animais e, posteriormente, as colem na cartolina.  

Posteriormente, solicite aos alunos que escrevam qual é a forma de locomoção do animal, qual 

é o revestimento do corpo e se o ambiente em que habitam é terrestre ou aquático.  

Ao finalizar a confecção dos cartazes, faça a correção, se necessário, e exponha os trabalhos na 

sala de aula, permitindo que os alunos circulem e possam observar as confecções dos demais colegas.  

Aferição de aprendizagem 

Sugere-se que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e ao 

término das aulas. Instigue os alunos a se expressarem e, através de sua fala, verifique o que compre-

enderam sobre os temas abordados. Indica-se também avaliar a participação dos alunos durante a 

realização das atividades em grupo, propondo eventualmente uma autoavaliação, com os tópicos es-

pecíficos: 

• Fui capaz de elaborar o cartaz? 

• Como foi minha participação nas atividades em grupo? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Como os cães, em geral, se locomovem? Que partes do corpo eles usam para se mover? 

2. Nos lugares em que você vive, quais são os animais mais comuns? Qual a forma de locomoção 
deles e a que grupo pertencem? 

Gabarito das questões 

1. Os cães geralmente se locomovem caminhando ou correndo, e utilizam as pernas e patas traseiras 
e dianteiras para isso. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que citem animais encontrados em ambientes domésticos, como 
cães e gatos, que se locomovem com o auxílio de suas pernas e patas e são mamíferos; pardais e 
pombas, que se locomovem utilizando as patas e as asas e são aves; lagartixas, que se locomovem 
utilizando pernas e patas e são répteis; joaninhas, que se locomovem com patas e asas e são 
insetos; peixes, que se locomovem por meio de nadadeiras, etc. 


