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Título: A vida das formigas. 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, propõe-se que os alunos explorem a vida das formigas, um importante grupo de 

insetos que fazem parte do nosso cotidiano, por meio da compreensão de sua organização social, sua 

biologia e da ecologia desses animais. Embora tratemos das formigas em geral, daremos mais ênfase 

ao grupo das saúvas. As formigas serão abordadas como seres presentes em nossas praças e jardins, 

como um risco às plantações ou como importantes agentes de reciclagem da matéria orgânica.  

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar as formigas saúvas. 

• Conhecer a organização social das formigas saúvas. 

• Compreender a diversidade e a importância das formigas para a biodiversidade. 

Objetos de conhecimento 

Características e desenvolvimento dos animais. 

Habilidades 

• Conhecer alguns grupos de animais invertebrados. 

• Avaliar a proporção de animais vertebrados e invertebrados na natureza. 

• Reconhecer a importância dos animais invertebrados. 

As habilidades indicadas acima são importantes para consolidar as seguintes habilidades da BNCC: 

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

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

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Breve texto com curiosidades sobre as formigas saúvas, ressaltando semelhanças que exis-
tem entre seu comportamento e a dos seres humanos. Essas informações podem ser ob-
tidas na internet. É importante selecionar um texto simples, de fonte confiável, que possa 
ser entendido pelos alunos. 
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• Caderno ou folha de papel sulfite. 

• Lápis coloridos (ou similares).  

• Vídeo sobre a organização social das formigas saúvas e a estrutura de um formigueiro, que 
pode ser obtido na internet. É importante selecionar um vídeo de boa qualidade pedagó-
gica. 

Aula 2: 

• Caderno. 

• Folha de papel sulfite. 

• Imagens de formigas, cupins e abelhas.  

• Lápis preto e lápis coloridos. 

Aula 3: 

• Cartolina. 

• Cola branca. 

• Cartões com informações e curiosidades sobre as formigas. Sugestões: formigas como 
fonte de alimento para tribos indígenas ou usadas em rituais, formigas como protagonistas 
em animações e filmes (por exemplo, os filmes Formiguinhas ou Vida de inseto, que abor-
dam características das formigas e seus papéis em suas colônias, auxiliando a despertar o 
interesse dos alunos por conservação desses animais), a força das formigas, o tamanho 
dos formigueiros, etc.  

• Folha de papel sulfite. 

• Lápis coloridos (e similares). 

• Revistas e jornais para recorte. 

• Tesoura com pontas arredondadas.  

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A sociedade das formigas saúvas 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual. 

Nesta aula, os alunos aprenderão sobre a organização da sociedade das formigas e sobre a 

função de cada uma das “castas” do formigueiro. Para introduzir a proposta desta aula, peça aos alu-

nos que sugiram diferentes profissões que os seres humanos podem ter. Conduza a discussão de modo 

que os alunos percebam que as diversas profissões das pessoas contribuem de formas diferentes para 

a organização de nossa sociedade, mas que todas têm igual importância, para que a sociedade 
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funcione bem. Utilize essas ideias como forma de introduzir a discussão da organização social de um 

formigueiro.  

Apresente aos alunos um breve texto com algumas curiosidades sobre as formigas, ressaltando 

semelhanças entre a sociedade das formigas e a dos seres humanos (há, por exemplo, soldadas, que 

são responsáveis por proteger a colônia, assim como temos policiais e seguranças). É interessante levar 

o texto acompanhado de algumas imagens sob a forma de fotografias impressas ou slides projetados. 

Após a leitura do texto, apresente aos alunos um vídeo que mostre como ocorrem a organização social 

das formigas e a estrutura de um formigueiro. Finalizado o vídeo, peça aos alunos que expliquem o 

que aprenderam no texto e no vídeo.  

Em seguida, escreva na lousa os nomes dos três tipos de formigas: rainhas, soldados e operá-

rias. Ao lado, escreva as funções: reprodução, limpeza do ninho, procura e transporte de alimento, 

alimentação das outras formigas e proteção da colônia. Peça aos alunos que, em seus cadernos, escre-

vam qual a função de cada tipo de formiga no formigueiro; espera-se que respondam que a rainha é 

responsável pela reprodução, os soldados, pela proteção, e as operárias, pelas demais atividades. 

Agora que os alunos já estão familiarizados com as diferentes funções e atividades exercidas 

pelas formigas, solicite aos alunos que desenhem em uma folha de papel sulfite um esquema de um 

formigueiro e dos três tipos diferentes de formigas; espera-se que o formigueiro apresente uma en-

trada, câmaras onde se desenvolvem os filhotes, o espaço ocupado pela rainha e pelas operárias.  

Para finalizar a aula, coloque a seguinte pergunta para os alunos: existem mais formigas ou 

mais seres humanos no mundo? Espera-se que eles respondam que há muito mais formigas do que 

seres humanos. Conte para eles que, no Brasil, existem cerca de 2 mil espécies diferentes de formigas 

e que se estima que cada formigueiro tenha em média 100 mil formigas. Portanto, se houvesse apenas 

um único formigueiro para cada espécie de formiga (certamente há um imenso número de formiguei-

ros de cada espécie), existiriam em torno de 200 milhões de formigas, que é mais ou menos o mesmo 

número de habitantes no país atualmente. Ressalte tanto a grande quantidade de indivíduos quanto 

de espécies de formigas. 

Aula 2 – As formigas e o ambiente 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo e individual. 

Nesta aula, os alunos iráo adquirir a noção do papel ecológico das formigas e serão incentiva-

dos a observar diferenças e semelhanças entre as formigas e outros insetos, também com importante 

papel ecológico. Inicie a aula com uma discussão a respeito das funções ecológicas das formigas; um 

dos fatos que podem ser levantados é que elas são a principal fonte de alimento de muitos animais, 

como tamanduás, sapos, lagartos, aves e outros insetos. Além disso, as formigas fazem a reciclagem 

da matéria orgânica proveniente de vegetais e animais mortos. Comente com os alunos o fato de  as 
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formigas terem também um papel importante na vida do ser humano, pois podem causar grandes 

prejuízos às plantações, sendo, no entanto, responsáveis pela polinização de algumas plantas.  

Amplie a discussão, instigando os alunos a pensarem sobre outros insetos que vivem em soci-

edade e que também têm papel importante na natureza e para o homem. Conduza a discussão de 

forma a fazer com que eles pensem em cupins e abelhas e converse com eles sobre o papel ecológico 

desses animais. Sugerimos citar, por exemplo, o papel das abelhas na polinização e dos cupins como 

importantes agentes na decomposição da madeira.  

Apresente aos alunos imagens de uma formiga, de um cupim e de uma abelha. Peça que citem 

oralmente as principais diferenças (exemplo: presença ou ausência de asas, cor, forma) ou semelhanças 

(exemplos: são animais pequenos, têm o corpo endurecido – pela presença de um exoesqueleto –,  

têm três pares de pernas, um par de antenas) que conseguirem observar. Solicite, então, que os alunos 

desenhem, em uma folha de papel sulfite, uma formiga, uma abelha e um cupim e que, ao lado dos 

desenhos, escrevam as características anatômicas que haviam levantado anteriormente e os papéis eco-

lógicos de cada um dos animais. Auxilie os alunos a realizarem a atividade e esclareça eventuais dúvidas. 

Terminada a atividade peça aos alunos que mostrem aos colegas seus desenhos; cada aluno 

deve verificar se algum colega registrou características do animal que ele não havia notado. Explique 

aos alunos que a falta de uma característica em seus desenhos não constitui um erro, mas que pessoas 

diferentes comumente atentam a detalhes distintos. Por exemplo, um aluno pode ter se preocupado 

mais em desenhar o corpo dos animais de modo mais detalhado (número de pernas, características 

das asas, partes do corpo), enquanto outro observou mais a coloração dos animais. Solicite, então, que 

os alunos troquem ideias com os colegas sobre seus desenhos e os completem com as novas caracte-

rísticas observadas. 

Aula 3 – Você sabia? 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: divididos em quatro grupos.  

Nesta aula, serão apresentadas aos alunos algumas curiosidades sobre as formigas para pro-

mover a reflexão sobre o papel delas e de outros seres vivos nos ecossistemas. Inicie a aula dividindo 

os alunos da turma em quatro grupos. A quantidade de alunos em cada grupo vai depender da quan-

tidade total de alunos da turma.  

Forneça a cada grupo alguns cartões com informações e curiosidades sobre as formigas. Algu-

mas sugestões de curiosidades são o uso de formigas como fonte de alimento ou em rituais indígenas, 

formigas como protagonistas em animações e filmes (por exemplo, os filmes Formiguinhas ou Vida de 

inseto, que abordam características das formigas e seus papéis em suas colônias), a força das formigas, 

o tamanho dos formigueiros, como as formigas cortadeiras podem devastar plantações inteiras, etc. 

As informações não devem ser repetidas entre grupos nem dentro de um mesmo grupo.  
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Solicite, então, que os alunos de cada grupo leiam e interpretem os cartões recebidos, e, em 

seguida, façam um cartaz com frases curtas, explicando as ideias principais que serão mostradas, e 

desenhos e figuras que representem essas curiosidades. Após finalizado o cartaz, cada grupo deve 

apresentar seus resultados para os demais colegas.  

Ao término da atividade, reflita com os alunos a respeito da importância da conservação das 

formigas, comentando, por exemplo, sobre seu papel na degradação e na reciclagem de matéria orgâ-

nica, polinização e dispersão de sementes. Solicite que eles expliquem como acham que seria o mundo 

sem esses animais, propondo, por exemplo, a seguinte reflexão: “Quais seriam as consequências para 

o ser humano e para outros animais caso as formigas não existissem?”. Finalize a aula insistindo no 

fato de que cada espécie viva tem seu papel no ambiente, e que precisamos conservar ao máximo a 

natureza para que seja mantido o equilíbrio do ecossistema. 

 

Aferição de aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem deve acontecer de forma contínua e processual, e deve começar 

com as perguntas e discussões do início de cada aula. É importante escutar e valorizar as respostas de 

todos os alunos, incentivando-os a participar da aula e notando o conhecimento prévio que eles têm 

de cada tema tratado.  

Esta sequência apresenta diversas atividades nas quais os alunos terão que se expressar 

oralmente ou por meio de desenhos. É importante, portanto, que, ao longo da aula, o professor 

procure manter com eles um espaço aberto para diálogo, de forma que se sintam à vontade para expor 

suas dúvidas ao professor e aos colegas ou para auxiliar um colega com dúvidas. Observe se os alunos: 

participam das atividades propostas, anotam no caderno as informações pedidas; produzem os 

desenhos e cartazes solicitados; contribuem para o desenvolvimento dos temas das aulas, exprimindo 

suas ideias e seu conhecimento prévio; conseguem desenvolver atitudes de interação, de colaboração 

e de troca de experiências em grupos, e respeitam a fala dos colegas. É importante que todos os alunos 

tenham a oportunidade de participar das atividades propostas nas aulas.  

Ao fim desta sequência de aulas, sugere-se retomar as anotações e os desenhos feitos pelos 

alunos. Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito das formigas e pergunte se alguma das 

informações foi novidade para eles. 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 bastante empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 
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• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• O que eu aprendi sobre as formigas que não sabia antes? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

 

1. Aprendemos que as formigas têm papéis específicos em um formigueiro. Nós, seres humanos, 
também temos que cumprir nossos papéis na sociedade. Pense em 5 profissões humanas e des-
creva a função de cada uma delas na sociedade. 

2. Marque com X as opções que são funções das formigas: 

( ) polinização 

( ) limpeza das escolas 

( ) reciclagem de matéria orgânica 

( ) comer a merenda da escola 

( ) levar sementes de um lugar para outro 

( ) produzir mel 

 

Gabarito das questões 

1. A resposta irá depender das profissões escolhidas pelos alunos. Uma possibilidade de resposta: 
Professor –ensinar; cozinheiro – preparar comida e alimentar; médico – cuidar da saúde das pes-
soas; policial – cuidar da segurança; faxineiro – manter as casas e construções limpas; pedreiro – 
construir casas e edifícios. 

2. (X) polinização 

( ) limpeza das escolas 

(X) reciclagem de matéria orgânica 

( ) comer a merenda da escola 

(X) levar sementes de um lugar para outro 

( ) produzir mel 

 

 


