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Unidade 3 
Diversidade animal: 
os vertebrados 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Características e desen-
volvimento dos animais 

Compreender que há várias manei-
ras de classificar os animais. 
 
Reconhecer no próprio corpo a pre-
sença da coluna vertebral e do crânio. 
 
Identificar o crânio e a coluna verte-
bral de alguns animais vertebrados. 
 
Conhecer os grupos dos vertebrados 
e suas principais características. 

Nesta unidade, abordamos as diferentes formas de classificar os animais, com foco nos grupos de vertebra-
dos e suas principais características, como a presença da coluna vertebral e do crânio. Nossas orientações e 
sugestões para esta unidade são: 

• Para introduzir o tema, apresente imagens de diferentes animais e solicite aos alunos que separem os 
animais das imagens em grupos de acordo com um critério determinado por eles. Para representar a 
diversidade animal, procure incluir imagens de diferentes invertebrados e vertebrados de forma que haja 
representantes dos grupos de animais tratados nesta unidade: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 
O resultado da atividade irá variar de acordo com o critério estabelecido para a formação dos grupos. Se 
preferir, organize os alunos em pequenas equipes para estimular o trabalho coletivo nesta atividade. Caso 
opte pelo trabalho em equipes, peça aos alunos para compartilharem o critério que utilizaram na organi-
zação dos grupos de animais. Se não tiver como apresentar as imagens, uma alternativa é utilizar fichas 
com nomes de animais que sejam familiares para os alunos e que eles possam reconhecer mesmo na 
ausência das imagens. 

• Utilize as mesmas imagens e apresente apenas os animais vertebrados. Pergunte aos alunos quais podem 
ser os critérios que permitem reunir esses animais em um grupo e conduza a conversa de forma que eles 
concluam que se trata da presença de coluna vertebral e crânio. Durante a discussão, faça um paralelo 
com o grupo dos invertebrados e diferencie os dois grupos. 

• Mostre imagens de esqueletos de diferentes animais e pergunte aos alunos se conseguem identificar os  
animais a que eles pertencem. Procure incluir imagens do esqueleto humano para que eles possam reco-
nhecer a presença da coluna vertebral e do crânio no próprio corpo.  

• Mais uma vez, utilize as imagens de animais dos cinco grupos de vertebrados e peça para que os alunos 
descrevam cada animal com mais detalhes. Se necessário, faça perguntas sobre as características desses 
animais para estimulá-los a participar. Procure associar essas características com os ambientes em que 
esses animais vivem. Para organizar as informações, proponha a montagem de um quadro comparativo 
das características de cada grupo de vertebrados.  

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe e avalie 
a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo trabalhado, analise 
o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que necessário, intervenha 
nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 4 
Diversidade animal: 
os invertebrados 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Características e desen-
volvimento dos animais 

Conhecer alguns grupos de animais 
invertebrados. 
 
Avaliar a proporção de animais verte-
brados e invertebrados na natureza. 

Nesta unidade, abordamos as principais características dos invertebrados e sua diversidade. Nossas orien-
tações e sugestões para esta unidade são: 

• Mais uma vez, utilize as imagens de animais invertebrados apresentadas para a unidade anterior e, ao 
mostrá-las novamente para os alunos, questione-os sobre quais podem ser os critérios para reuni-los em 
um mesmo grupo. Conduza a conversa de forma que eles percebam que, embora esses animais tenham 
muitas características diferentes entre si, eles não possuem coluna vertebral, crânio e ossos. Pergunte aos 
alunos quais dos animais apresentados eles conhecem e permita que compartilhem suas experiências. 

• Ao escolher imagens para apresentar para os alunos, procure optar por espécies comuns e familiares aos 
alunos para que eles possam reconhecê-las e apontar características que possam não estar visíveis nas 
imagens. Contudo, pode ser interessante incluir alguns invertebrados que não sejam comuns e facilmente 
avistados na região em que os alunos moram para explorar a enorme diversidade que o grupo apresenta. 

• Questione os alunos sobre qual grupo de animais, vertebrado ou invertebrado, eles acreditam que seja 
mais numeroso em quantidade de espécies. Após acolher as respostas dos alunos, com o auxílio de gráfi-
cos, contraponha o número de espécies de animais dos dois grupos. Lembre-se de apresentar gráficos 
simples e condizentes com a faixa etária dos alunos, auxiliando-os, sempre que necessário, na interpreta-
ção das informações.  

• De forma semelhante ao que foi proposto na abordagem sobre os vertebrados, proponha aos alunos que 
descrevam as características de alguns invertebrados. Você não precisa incluir todos os grupos: você pode 
selecionar apenas alguns grupos, cujas caraterísticas podem ser facilmente distinguíveis umas das outras. 
Procure não focar apenas nas características anatômicas dos animais exemplificados, mas explore aspec-
tos ecológicos, como comportamento, alimentação, relações entre espécies e habitat. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe e avalie 
a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo trabalhado, analise 
o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que necessário, intervenha 
nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 5 
Nosso corpo se  
movimenta 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Características e desen-
volvimento dos animais 

Investigar os movimentos do corpo, 
reconhecendo alguns ossos e articu-
lações do esqueleto humano. 
 
Entender o papel dos músculos nos 
movimentos. 

Nesta unidade, abordamos os movimentos do corpo humano e o envolvimento de ossos, articulações e 
músculos na promoção desses movimentos. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• É possível introduzir o tema desta unidade com uma atividade ao ar livre ou com a apresentação de ima-
gens e vídeos. Caso opte por fazer uma atividade ao ar livre, oriente os alunos a fazerem alguns movimen-
tos específicos que utilizem algumas articulações do corpo. No caso da apresentação de imagens e vídeos, 
procure mostrar situações de pessoas em movimento, como em uma dança ou em uma atividade espor-
tiva. Seja qual for a estratégia escolhida, recomendamos que, por meio de perguntas, incentive os alunos 
a refletirem sobre os movimentos que seu corpo é capaz de realizar e o que permite esses movimentos. 
Durante a conversa, permita que eles se expressem abertamente e solicite que apontem as partes do 
corpo envolvidas nos movimentos sugeridos ou apresentados.  

• Ao abordar os ossos, proponha que os alunos toquem algumas partes específicas do próprio corpo, como 
os joelhos e as mãos, procurando sentir a presença de ossos. Eles são mais evidentes nas articulações e 
nos membros.  

• Pergunte aos alunos se já fraturaram algum osso e permita que compartilhem suas experiências. A partir 
da experiência dos alunos, procure explicar o motivo da dor que sentimos quando batemos ou fraturamos 
alguns ossos. Pode ser interessante mostrar para eles imagens radiográficas de diferentes partes do corpo 
e comentar que elas auxiliam a identificar fraturas nos ossos. 

• Para aprofundar os conhecimentos sobre ossos e músculos, apresente imagens do esqueleto e dos mús-
culos do corpo humano. Destaque o papel de alguns ossos e músculos, como o crânio, as costelas e os 
músculos dos braços e das pernas. Procure também citar músculos involuntários, como o coração e os 
músculos do intestino e do estômago. 

• Realize um levantamento com os alunos sobre os esportes que eles praticam. Solicite que eles indiquem 
os principais músculos envolvidos nos movimentos desempenhados por eles durante a prática esportiva.  

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe e avalie 
a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo trabalhado, analise 
o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que necessário, intervenha 
nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 

 


