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Título: Os grupos dos vertebrados e suas características. 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas serão trabalhados os grupos de vertebrados e algumas de suas características 

como: a coluna vertebral, o crânio e o esqueleto. Esses conhecimentos serão a base para a compreen-

são da importância do esqueleto para o desenvolvimento dos animais vertebrados. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer os animais que compõem os grupos dos vertebrados. 

• Identificar alguns elementos ósseos (crânio e coluna vertebral com vértebras) sempre pre-
sentes no esqueleto dos vertebrados. 

Objetos de conhecimento 

Características e desenvolvimento dos animais. 

Habilidades 

• Compreender que há várias maneiras de classificar os animais.  

• Conhecer os grupos dos vertebrados e suas principais características. 

As habilidades indicadas acima consolidam a seguinte habilidade da BNCC: 

(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: 

• Imagens impressas (ou em slides) de diferentes vertebrados e seus esqueletos, que podem 
ser conseguidas na internet. 

• Lápis coloridos.  

• Lápis preto. 

Aula 2: 

• Canetas hidrocor. 

• Cartolina.  

• Cola.  
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• Imagens de animais (citados na tabela da aula 1).  

• Lápis preto.  

• Tesoura com pontas arredondadas.  

Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo vertebrados e seus esqueletos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: inicialmente, individual em suas carteiras; posteriormente, em duplas. 

Inicie a aula apresentando as imagens (impressas ou em slides) de alguns animais vertebrados 

(exemplos: cachorro, sapo, beija-flor, pacu, peixe beta, avestruz, golfinho, onça, capivara, camun-

dongo, lagartixa), e explore algumas de suas características externas. Em seguida, pergunte aos alunos 

como eles acham que os corpos são sustentados internamente, introduzindo as palavras “ossos” e 

“esqueletos”.  

Mencione que os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com características 

de sua anatomia (vertebrados ou invertebrados, por exemplo) ou de seus hábitos alimentares (carní-

voros, herbívoros ou onívoros), e comente que a presença de coluna vertebral e crânio define o grupo 

de animais chamados de vertebrados.  

Em seguida, mostre imagens ou desenhos esquemáticos dos esqueletos dos animais vertebra-

dos. Conduza uma discussão com os alunos de modo a evidenciar que todos os vertebrados comparti-

lham certas semelhanças nos elementos ósseos, ou seja, todos apresentam, por exemplo, coluna ver-

tebral e crânio. Comente que existem diferenças entre os grupos, mas isso não precisa ser aprofun-

dado neste momento.  

Após a discussão preencha o quadro a seguir, junto com os alunos, marcando um X nos grupos 

em que as estruturas listadas estejam presentes. O intuito é que os alunos percebam que, embora os 

vertebrados possam ter características externas que sejam diferentes, todos possuem, internamente, 

coluna vertebral, crânio e ossos. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 3º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Animal Penas Pelos Escamas 
Coluna 

vertebral 
Crânio 

Carnívoro, 
herbívoro 
ou onívoro 

Grupo a que pertence 
(peixe, anfíbio, réptil, 

ave, mamífero) 

Ser humano  
  

  
  

Cachorro  
  

  
  

Sapo  
  

  
  

Avestruz  
  

  
  

Golfinho        

Beija-flor        

Pacu        

Peixe beta        

Onça-pintada        

Camundongo        

Capivara        

Lagartixa        

Em seguida, solicite aos alunos que sentem em duplas e forneça, a cada dupla, um esquema 

do esqueleto de um dos animais listados na tabela (seria interessante que cada dupla tenha um es-

queleto diferente). Peça que pintem os seguintes elementos em cada um deles: crânio (vermelho), 

coluna vertebral (azul), membros superiores (amarelo) e membros inferiores (verde). Auxilie os estu-

dantes durante a atividade, observando como ocorre a interação entre eles. Após terminarem, peça 

que mostrem os desenhos uns aos outros e os exponha na parede da sala de aula. 

Aula 2 – Grupos de vertebrados 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em grupos de 5 alunos. 

Inicie a aula pedindo que os alunos se distribuam em grupos de 5 integrantes e entregue, a 

cada grupo, as imagens (de mesmo tamanho) impressas dos animais citados no quadro da aula 1.  

Solicite aos alunos que colem as imagens sobre a cartolina e as recortem, formando cartões 

de mesmo tamanho. Esses cartões com imagens serão utilizados para criar um jogo da memória. Cada 

imagem deve fazer par com um cartão em que esteja escrito a qual grupo pertence. Por exemplo, a 

imagem de um cachorro deve fazer par com um cartão escrito mamífero; a imagem de uma lagartixa 

deve fazer par com um cartão escrito réptil. Nessa etapa, auxilie-os para que não errem na montagem 

dos respectivos pares de imagem-grupo. 

Após montarem todos os cartões do jogo da memória, sugira que os alunos troquem de gru-

pos, mantendo 5 integrantes, e brinquem com o jogo da memória que fizeram. Durante a atividade, 

observe os alunos e auxilie-os em possíveis dúvidas que possam surgir ou mesmo dificuldades em 

acertar os pares. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 3º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Ao final da aula, pergunte aos alunos se tiveram dificuldades e quais foram. Alguns animais 

podem ser mais difíceis de identificar em determinados grupos. Explique que é comum isso acontecer 

e que, muitas vezes, é necessário realizar outros tipos de análises que não apenas físicas para classificá-

los, mas não é necessário entrar em detalhes mais aprofundados. 

Aferição de aprendizagem 

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

término das aulas. Pergunte aos estudantes sobre o que sentiram ao realizar as atividades e incentive-os 

a expressar qualquer desconforto ou dificuldade que tenham tido. Conduza a conversa de modo que eles 

relacionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e pensam agora sobre os temas. 

Pode-se também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação na atividade em dupla e em grupo? 

• Fiz as atividades com empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• Como é a minha postura no dia a dia, durante as aulas e com meus colegas? 

• O que aprendi de diferente em cada aula? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações seguintes: 

(   ) Peixes, mamíferos e insetos são grupos de animais vertebrados. 

(   ) Animais vertebrados possuem crânio e coluna vertebral. 

(   ) O morcego é um mamífero e o sapo é um anfíbio. 

(   ) Tanto aves quanto répteis possuem bico. 

2. Complete a frase abaixo: 

A coluna vertebral é formada por estruturas móveis chamadas de________________, o que per-
mite a realização de movimentos. Animais como o jacaré, um vertebrado pertencente ao grupo 
dos_________________, possui tal estrutura, além do_______________, que envolve o cérebro 
e ajuda a protegê-lo. 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que assinalem da seguinte forma: 

F 

V 

V 

F 

2. Espera-se que completem da seguinte forma: 

A coluna vertebral é formada por estruturas chamadas de vértebras, o que permite a realização 
de movimentos. Animais como o jacaré, um vertebrado pertencente ao grupo dos répteis, possui 
tal estrutura, além do crânio, que envolve o cérebro e ajuda a protegê-lo. 

 


