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O GRANDE GRUPO DOS ANIMAIS

É muito importante, porém, que cada um de nós faça a sua parte e preserve o nosso planeta Terra, para que todas

essas vidas não desapareçam...

Uma das maneiras de preservar, de verdade, o planeta, é conhecer os seres vivos, o ambiente em que eles vivem e

cuidar da natureza!

3

A Terra é um planeta especial. Nele, encontramos uma imensa diversidade de vida, animal e vegetal. São tantas

espécies de bichos, de plantas e de outros seres, que sempre há novas pesquisas científicas anunciando mais

descobertas!

w
w

w
.estudopratico.com

.br
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OS ANIMAIS SÃO DIFERENTES DAS PLANTAS

4

Você sabe qual é a principal diferença entre as plantas e os animais?

As plantas realizam a fotossíntese e os animais não.

Enquanto os animais caçam e se alimentam de outros seres vivos, as plantas fabricam o seu próprio alimento.

Você sabia que na palavra FOTOSSÍNTESE, FOTO significa LUZ?

É através da LUZ DO SOL que as plantas conseguem fabricar seu próprio alimento.

A ÁGUA e o GÁS CARBÔNICO também são muito importantes para a realização da fotossíntese. O gás carbônico está

presente no ar que respiramos.

Recapitulando...

A fotossíntese

jardinsdasideias.com
.br

m
anipulatum

.com
.br
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AS PLANTAS PRECISAM DE TRÊS INGREDIENTES 

BÁSICOS PARA REALIZAR A FOTOSSÍNTESE: 

• Na fotossíntese, as plantas, através de suas raízes, absorvem, da
terra, água e sais minerais.

• A água e os sais minerais são transportados até as folhas.

• As folhas captam a luz do sol e absorvem o gás carbônico que
fica disperso no ar.

• Assim, quando a planta possui ÁGUA, GÁS CARBÔNICO e LUZ
SOLAR, ela consegue produzir o seu próprio alimento (um tipo de
açúcar).

• Durante a transformação da água e do gás carbônico em
alimento, a planta libera o gás OXIGÊNIO no ar.

• Todo alimento produzido, por meio da fotossíntese, é levado às
outras partes da planta.

Adaptado de <www.escolakids.com>

AS PLANTAS PRECISAM DE TRÊS INGREDIENTES 

BÁSICOS PARA REALIZAR A FOTOSSÍNTESE: 

• Na fotossíntese, as plantas, através de suas raízes, absorvem, da
terra, água e sais minerais.

• A água e os sais minerais são transportados até as folhas.

• As folhas captam a luz do sol e absorvem o gás carbônico que
fica disperso no ar.

• Assim, quando a planta possui ÁGUA, GÁS CARBÔNICO e LUZ
SOLAR, ela consegue produzir o seu próprio alimento (um tipo de
açúcar).

• Durante a transformação da água e do gás carbônico em
alimento, a planta libera o gás OXIGÊNIO no ar.

• Todo alimento produzido, por meio da fotossíntese, é levado às
outras partes da planta.

Adaptado de <www.escolakids.com>

LUZ DO SOL ÁGUA GÁS CARBÔNICO

Como ocorre a fotossíntese?

Você pode lembrar 
o processo da 
fotossíntese, 

consultando o nosso 
caderno pedagógico 
do 2.º bimestre e o 
livro de Ciências!

M
U

LTIR
IO

mundoinformativo.com.br
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 Quais são as substâncias que as plantas absorvem pelas raízes para realizar a fotossíntese?
________________________________________________________________________________

 Qual é o gás que as plantas absorvem pelas folhas para realizar a fotossíntese?
________________________________________________________________________________

6

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

1

2

4

3

5

6

1- O gás _______________ é eliminado
durante a realização da fotossíntese.

2- Os ______________ minerais são
absorvidos pelas raízes para que a planta
possa realizar a fotossíntese.

3- Outra substância que é absorvida pelas
raízes dos vegetais é a _______________.

4- As plantas absorvem, pelas folhas, o gás
_____________________ para realizar a
fotossíntese.

5- As __________________ fixam as
plantas no solo e servem para absorver
substâncias importantes para a realização da
fotossíntese.

6- A fotossíntese só ocorre com a presença
da luz do _________________ .

3- Complete a cruzadinha ao lado com as palavras que faltam nas frases que se seguem:

M
U

LTIR
IO
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No início deste caderno, dissemos que uma das maneiras de preservar o planeta é conhecer os seres vivos, o ambiente

em que eles vivem e cuidar da natureza!

Que tal conhecer um pouco sobre os animais?

OS ANIMAIS E OS AMBIENTES

7

Como vimos, os animais são incapazes de realizar a fotossíntese. Eles se alimentam de outros seres vivos.

Além disso, cada animal possui características diferenciadas. O modo de os animais se locomoverem é uma dessas

características.

Encontramos animais em vários ambientes. A maioria dos animais que vive na água possui nadadeiras. Há, ainda, os

animais que andam ou rastejam em terra. Existem também os que possuem asas.

O TUBARÃO É UM ANIMAL 
AQUÁTICO E POSSUI 

NADADEIRAS PARA SUA 
LOCOMOÇÃO. 

O ELEFANTE É UM ANIMAL 
TERRESTRE QUE USA AS 

PATAS PARA ANDAR. 
O CARACOL É OUTRO ANIMAL 

TERRESTRE. ELE RASTEJA 
PARA SE LOCOMOVER.

http://w
w

w
.fotosim

agenes.org/

http://w
w

w
.m

undodastribos.com
/

rsanzgonzam
atem

aticas.w
ikispaces.com
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http://w
w

w
.pintardesenho.com

/

1- Como se chama este animal? 
______________________________________

2- Este animal é terrestre ou aquático? 
______________________________________

3- Como este animal se locomove? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

8

Ligue os pontos da imagem abaixo e responda:
AGORA,

É COM VOCÊ!!!

 Cada animal possui características próprias para poder viver em um determinado ambiente.

 Uns precisam de asas, outros de patas e outros ainda de nadadeiras.

 Os animais podem ser agrupados de acordo com o ambiente em que vivem.

 Cada animal possui características próprias para poder viver em um determinado ambiente.

 Uns precisam de asas, outros de patas e outros ainda de nadadeiras.

 Os animais podem ser agrupados de acordo com o ambiente em que vivem.
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Como vimos, cada animal possui características próprias para viver em um determinado ambiente. Alguns possuem asas,
outros patas, outros possuem nadadeiras.

Observe as imagens:

http://w
w

w
.portalescolar.net/

TUBARÃO
MACACO

9

ANIMAIS AQUÁTICOS
______________________
______________________
______________________

ANIMAIS TERRESTRES
_____________________
_____________________
_____________________

ANIMAIS QUE VOAM
_____________________
_____________________
_____________________

OS ANIMAIS E OS AMBIENTES

De acordo com as características dos animais, escreva o nome de cada um deles nos grupos abaixo:

MORCEGO
BALEIA

TARTARUGA 
TERRESTRE

GAVIÃO

Existe outra maneira de agruparmos os animais. Vamos ler sobre essa questão mais adiante.Existe outra maneira de agruparmos os animais. Vamos ler sobre essa questão mais adiante.
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Recapitulando...

As plantas

realizam a 

fotossíntese, 

utilizando elementos 

do meio ambiente: a 

água e os sais 

minerais do solo, o 

gás carbônico do ar 

e a luz do Sol.

As plantas

realizam a 

fotossíntese, 

utilizando elementos 

do meio ambiente: a 

água e os sais 

minerais do solo, o 

gás carbônico do ar 

e a luz do Sol.

Somente os vegetais realizam a fotossíntese. Através da fotossíntese,  

as plantas produzem um tipo de açúcar que servirá de alimento para elas.

Somente os vegetais realizam a fotossíntese. Através da fotossíntese,  

as plantas produzem um tipo de açúcar que servirá de alimento para elas.

Os animais não realizam a fotossíntese. Eles 

precisam se alimentar de outros seres vivos, 

como as plantas e outros animais.

Os animais não realizam a fotossíntese. Eles 

precisam se alimentar de outros seres vivos, 

como as plantas e outros animais.

Cada animal vive em um ambiente diferente e se 

locomove de formas diferentes.

Cada animal vive em um ambiente diferente e se 

locomove de formas diferentes.

Os animais 

aquáticos, de 

modo geral, 

possuem 

nadadeiras. Os  

animais terrestres, 

de modo geral,  

possuem patas. E 

os animais que 

voam possuem 

asas.

Os animais 

aquáticos, de 

modo geral, 

possuem 

nadadeiras. Os  

animais terrestres, 

de modo geral,  

possuem patas. E 

os animais que 

voam possuem 

asas.

1

2

3 4

5

dogm
idia.com

.br

flores.culturam
ix.com
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ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS
Como você viu, os animais possuem características diferenciadas. Uma delas é a forma de se locomoverem. 

Outra característica é a presença ou a ausência de ossos (vértebras). 

Observe:

planetadeanim
ales.com

O MARIA-FARINHA É UM ANIMAL QUE VIVE 
NA PRAIA E NÃO POSSUI OSSOS

(VÉRTEBRAS).

A MINHOCA É UM ANIMAL QUE 
CAVA TÚNEIS NA TERRA E 

NÃO POSSUI OSSOS
(VÉRTEBRAS).

http://portaldoprofessor.m
ec.gov.br/

http://w
w

w
.flickr.com

O CACHORRO É UM ANIMAL QUE 
ANDA NO SOLO E POSSUI OSSOS 

(VÉRTEBRAS).

http://anim
ais.culturam

ix.com
/

A TARTARUGA MARINHA É UM 
ANIMAL QUE VIVE NO MAR E 

POSSUI OSSOS (VÉRTEBRAS).

A ARANHA, ANIMAL QUE ANDA SOBRE 
FOLHAS E NA TERRA, 

NÃO POSSUI OSSOS (VÉRTEBRAS). 

11

Observando as imagens e lendo as
informações sobre estes animais, qual é
a principal diferença entre eles?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Dizemos que os animais que não possuem ossos são animais INVERTEBRADOS.

Os animais que possuem ossos são os animais VERTEBRADOS.

Os animais vertebrados POSSUEM COLUNA VERTEBRAL, muito importante para a sustentação do corpo.

globalcare.com
.br

COLUNA VERTEBRAL

Os ANIMAIS VERTEBRADOS possuem coluna vertebral e vértebras,

enquanto os INVERTEBRADOS não possuem coluna vertebral e vértebras.

(in = não; invertebrados = não vertebrados)

Os ANIMAIS VERTEBRADOS possuem coluna vertebral e vértebras,

enquanto os INVERTEBRADOS não possuem coluna vertebral e vértebras.

(in = não; invertebrados = não vertebrados)

UMA VÉRTEBRA

umm.edu

12

ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS

Vamos encontrar nossa coluna vertebral?
Toque com uma de suas mãos o meio de suas costas.

Você é capaz de sentir os vários ossinhos que formam sua

coluna?

Agora, observe a figura ao lado. Ela mostra como a

nossa coluna vertebral é formada. Cada um desses ossinhos

que você tocou se chama vértebra. A coluna vertebral é

formada por várias vértebras.

constante – inconstante
comum – incomum
feliz – infeliz
certo – incerto
vertebrado - invertebrado
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Você já pensou sobre a amaneira como os animais que vivem na água respiram?

Além dos peixes, grande parte dos animais aquáticos utiliza as BRÂNQUIAS para a sua respiração, como o camarão, por

exemplo. As BRÂNQUIAS absorvem o gás oxigênio que está dissolvido na água.

A RESPIRAÇÃO DOS ANIMAIS
http://parasitosypatogenos.com

.ar 

Vamos compreender 
como as BRÂNQUIAS funcionam?

• Tenha em mãos um pincel e um copo transparente de
água.

• Coloque o pincel dentro da água e observe o que acontece
com as cerdas (tipo de pelo) do pincel.

• Desenhe, ao lado, como ficou o pincel antes e depois de
ser colocado dentro d’água.

Vamos compreender 
como as BRÂNQUIAS funcionam?

• Tenha em mãos um pincel e um copo transparente de
água.

• Coloque o pincel dentro da água e observe o que acontece
com as cerdas (tipo de pelo) do pincel.

• Desenhe, ao lado, como ficou o pincel antes e depois de
ser colocado dentro d’água.

ANTES DEPOIS

w
w

w
.russobras.com

.br

Alguns animais utilizam as brânquias para que possam retirar o gás oxigênio da água.
Esse tipo de respiração é denominado BRANQUIAL.

Outros animais utilizam o pulmão para absorverem o gás oxigênio do ar. Este tipo de
respiração é chamado de PULMONAR.

Alguns animais utilizam as brânquias para que possam retirar o gás oxigênio da água.
Esse tipo de respiração é denominado BRANQUIAL.

Outros animais utilizam o pulmão para absorverem o gás oxigênio do ar. Este tipo de
respiração é chamado de PULMONAR.
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OS GRUPOS DOS VERTEBRADOS

PEIXES

 Corpo coberto por escamas.

 Respiração branquial.

 Ambiente aquático (rios, lagos,

mares e oceanos).

 Modo de locomoção: nadadeiras.

PEIXES

 Corpo coberto por escamas.

 Respiração branquial.

 Ambiente aquático (rios, lagos,

mares e oceanos).

 Modo de locomoção: nadadeiras.

Os animais vertebrados estão classificados em cinco grupos. São eles: 

w
w

w
.cbpds.com

.br

am
opatinhasoficial.blogspot.com

ANFÍBIOS

 Corpo coberto por uma pele bem

fina e sempre úmida.

 Respiração pulmonar quando

adultos. Alguns podem absorver o

gás oxigênio pela pele (respiração

cutânea).

 Ambiente terrestre.

Modo de locomoção: patas.

ANFÍBIOS

 Corpo coberto por uma pele bem

fina e sempre úmida.

 Respiração pulmonar quando

adultos. Alguns podem absorver o

gás oxigênio pela pele (respiração

cutânea).

 Ambiente terrestre.

Modo de locomoção: patas.
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OS GRUPOS DOS VERTEBRADOS

sonharcom
cobra.blogspot.com RÉPTEIS

 Corpo coberto por escamas e

placas.

 Respiração pulmonar.

 Ambiente terrestre.

 Modo de locomoção: patas.

RÉPTEIS

 Corpo coberto por escamas e

placas.

 Respiração pulmonar.

 Ambiente terrestre.

 Modo de locomoção: patas.

AVES

 Corpo coberto por penas.

 Respiração pulmonar.

 Ambiente terrestre. As aves só voam para se locomover.

 Modo de locomoção: asas.

AVES

 Corpo coberto por penas.

 Respiração pulmonar.

 Ambiente terrestre. As aves só voam para se locomover.

 Modo de locomoção: asas.

MAMÍFEROS
 Corpo coberto por pelos.

 Respiração pulmonar.

 Ambiente terrestre (alguns são aquáticos, como as

baleias).

 Modo de locomoção: patas ou nadadeiras.

MAMÍFEROS
 Corpo coberto por pelos.

 Respiração pulmonar.

 Ambiente terrestre (alguns são aquáticos, como as

baleias).

 Modo de locomoção: patas ou nadadeiras.

http://w
w

w
.vivaterra.org.br/aves_6.htm

w
w

w
.ecologism

o.com

• Os MAMÍFEROS AQUÁTICOS (baleias e golfinhos, por exemplo) não têm o corpo coberto por pelos e usam as nadadeiras
como forma de locomoção. Sua respiração, porém, é pulmonar.

• A palavra ANFÍBIO significa de vida dupla, porque esses animais passam a fase de vida jovem (os girinos) na água e a fase
adulta em terra firme. Quando são girinos, sua respiração é BRANQUIAL; quando são adultos, a respiração é pulmonar ou
cutânea.
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A METAMORFOSE acontece em alguns animais e é um processo de transformação do seu corpo e do seu modo de vida.

Você sabia  que os  sapos passam por METAMORFOSE?

Nesse processo, os GIRINOS (fase jovem) são aquáticos. Quando crescem, passam a viver em um ambiente terrestre (fase 

adulta): tornam-se SAPOS.  

Os girinos possuem caudas para nadar e brânquias para a respiração. Os sapos possuem patas e podem respirar pela pele 

(respiração cutânea) ou pelos pulmões.

Os sapos e sua metamorfose

Observe, ao lado,  a 
representação do ciclo 

de vida desses animais:

Observe, ao lado,  a 
representação do ciclo 

de vida desses animais:
Os ovos são 

colocados na 
água.

O girino nasce 
de um desses 

ovos.

As patas traseiras 
aparecem.

As patas dianteiras 
aparecem.

Na fase jovem, o 
girino começa a sair 
da água e a cauda 

desaparece.

Sapo 
adulto

1 2

4 3

5
Para conhecer mais sobre as transformações (metamorfose) que
ocorrem com os anfíbios e com outros animais, consulte o site
http://escolovar.org/servivo_metamorfoses_ra.e.borboleta.swf

Para conhecer mais sobre as transformações (metamorfose) que
ocorrem com os anfíbios e com outros animais, consulte o site
http://escolovar.org/servivo_metamorfoses_ra.e.borboleta.swf
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As figuras abaixo representam o CICLO DE VIDA DO SAPO.

Pinte, recorte as figuras e cole-as na próxima página, nos estágios correspondentes.

O ciclo de vida do sapo
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Cole aqui as figuras que você pintou e recortou:

O ciclo de vida do sapo

ESTÁGIO 1 ESTÁGIO 2

ESTÁGIO 3

ESTÁGIO 5
ESTÁGIO 4
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 Os RÉPTEIS colocam ovos com casca. A casca dos ovos é dura e protege o filhote.

21

A tartaruga marinha coloca seus ovos 
na praia.

Tartaruga marinha saindo 
do ovo.

 As cobras são RÉPTEIS e possuem coluna vertebral (com vértebras). Portanto, esses animais são animais 

vertebrados.

COLUNA VERTEBRAL DA 
CASCAVEL

21
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Recapitulando...

Animais invertebrados não possuem 
vértebras (ossos). E animais 

vertebrados possuem vértebras (ossos).

Como o girino vive em um ambiente 

aquático, a sua respiração é branquial. 

O sapo adulto possui a respiração 

pulmonar ou cutânea,  já que vive em 

um ambiente terrestre.

Os ovos dos anfíbios possuem a casca bem fina, já que estão na água e não 

há perigo de secarem. Porém, os ovos dos répteis possuem a casca bem dura, 

para não secarem, já que são postos fora da água.

forum
.baboo.com

.br

w
w

w
.brasilblogado.com

As cobras 

possuem 

vértebras. Por 

essa razão, são 

animais 

vertebrados.
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Use as palavras do quadro abaixo para completar as frases:

PULMONAR PELOS COLUNA

PEIXES VERTEBRAL FINA

1- Os vertebrados são animais que possuem coluna ____________________ e vértebras.

2- Os animais invertebrados não possuem _______________ vertebral e vértebras.

3- Os _______________ são animais aquáticos e possuem o corpo coberto por escamas.

4- Os mamíferos têm o corpo coberto por ______________.

5- A maioria dos animais terrestres possuem a respiração __________________.

6- Os anfíbios possuem o corpo coberto por uma pele úmida e __________.

Responda:

a) Em que grupo de vertebrados a cobra está incluída? 
________________________________________________________________

b) Por que podemos afirmar que a cobra é um animal vertebrado? 
_________________________________________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

w
w

w
.portalagropecuario.com

.br
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AVES: Corpo coberto por penas e possuem bico. Colocam ovos, com casca, como os répteis.

OS ANIMAIS VERTEBRADOS

As penas são muito importantes para este grupo. São importantes

para o voo. Mas nem todas as aves voam. É o caso do avestruz.

As penas também são importantes para manter a temperatura dos

seus corpos.

Você já viu um passarinho com as peninhas todas levantadas? Ele 

está usando seu casaco natural para se esquentar.

Somente as aves possuem penas.

http://w
w

w
.jbrj.gov.br

http://www.jw.org/

PENA DE 
UM TIPO DE 

PINGUIM

http://w
w

w
.sobiologia.com

.br

OVO DOS PINGUINS

Os pinguins são animais com o 

corpo coberto por penas

e têm bicos. 

São, portanto, 

exemplos de aves.

Os pinguins são animais com o 

corpo coberto por penas

e têm bicos. 

São, portanto, 

exemplos de aves.
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MAMÍFEROS: possuem o corpo coberto por pelos e fazem a respiração pulmonar. Outra característica dos mamíferos é que,
na grande maioria, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Portanto, estão bastante protegidos. Essa proteção é
uma grande vantagem para os mamíferos.

FILHOTE DE GOLFINHO SE 
DESENVOLVENDO NO INTERIOR DA 

FÊMEA 

As fêmeas dos mamíferos são capazes de produzir alimentos para seus filhotes
recém-nascidos. Elas possuem as mamas que produzem o leite materno.

Assim, além de protegido no interior da mãe, o bebê, quando nasce, já encontra o
alimento pronto. Que conforto!

portalsaofrancisco.com
.br

ht
tp

://
en

tre
te

ni
m

en
to

.r7
.c

om
http://w

w
w

.bichosaudavel.com
/

Os SERES HUMANOS SÃO MAMÍFEROS.
Portanto, possuem todas as características

apresentadas nesta página: possuem pelos,
mamam quando filhotes e se desenvolvem dentro
do corpo da mãe.

Youtube.com

BEBÊ SE 
DESENVOLVENDO 
NO INTERIOR DO 
CORPO DA MÃE

http://w
w

w
.paisefilhos.com

.br/

OS ANIMAIS VERTEBRADOS
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OS ANIMAIS INVERTEBRADOS

O grupo que possui a maior variedade de animais é o grupo dos INVERTEBRADOS.

Esses animais podem ser encontrados nos ambientes aquáticos e terrestres.

O OURIÇO É UM 

ANIMAL 

INVERTEBRADO 

E MARINHO.

O OURIÇO É UM 

ANIMAL 

INVERTEBRADO 

E MARINHO.

ht
tp

://
pt

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/

A BORBOLETA É 

UM ANIMAL 

INVERTEBRADO 

E TERRESTRE.

A BORBOLETA É 

UM ANIMAL 

INVERTEBRADO 

E TERRESTRE.

http://w
w

w
.brasilblogado.com

/

http://w
w

w
.bbc.co.uk

O CARACOL É UM 

ANIMAL 

INVERTEBRADO E 

TERRESTRE.

O CARACOL É UM 

ANIMAL 

INVERTEBRADO E 

TERRESTRE.

http://hypescience.com

O CAMARÃO É 

UM 

INVERTEBRADO 

AQUÁTICO. 

O DA IMAGEM, 

EM ESPECIAL, É 

DE ÁGUA DOCE.

O CAMARÃO É 

UM 

INVERTEBRADO 

AQUÁTICO. 

O DA IMAGEM, 

EM ESPECIAL, É 

DE ÁGUA DOCE.
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Os animais invertebrados estão presentes nos mais variados ambientes.
Observe os animais abaixo e coloque um X nos invertebrados.

http://w
w

w
.essaseoutras.xpg.com

.br/

http://desenhos-para-colorir.info/
http://w

w
w

.educolorir.com/

(     ) ARANHA

(    ) SER HUMANO

(    ) COBRA

(    ) LAGARTA

(    ) MINHOCA

Recapitulando...

http://pt.im
agixs.com

/
http://w

w
w

.im
agui.com

/
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Encontramos os invertebrados nos ambientes

aquáticos e terrestres.

Encontramos os invertebrados nos ambientes

aquáticos e terrestres.

Os animais 

vertebrados são 

divididos em 5 

grupos e cada grupo 

possui 

características 

próprias.

Os animais 

vertebrados são 

divididos em 5 

grupos e cada grupo 

possui 

características 

próprias.

As aves possuem o corpo coberto por penas, que agem como isolantes térmicos, não 

deixando o corpo desses animais perderem calor e ficarem frios.

As aves possuem o corpo coberto por penas, que agem como isolantes térmicos, não 

deixando o corpo desses animais perderem calor e ficarem frios.

Os filhotes 

dos mamíferos  

se desenvolvem 

dentro do corpo 

da mãe.

Os filhotes 

dos mamíferos  

se desenvolvem 

dentro do corpo 

da mãe.

Nós, seres 

humanos, 

somos 

animais e 

mamíferos.

Nós, seres 

humanos, 

somos 

animais e 

mamíferos.

Recapitulando...

dogm
idia.com

.br
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Pesticidas que matam abelhas também afetam aves, sugere estudo
Análise foi feita por pesquisadores da Holanda e publicada na  Revista 

'Nature'. Insetos que fazem parte da dieta de aves seriam afetados por pesticidas.

Suspeitos de matar abelhas, os chamados pesticidas também podem
afetar as populações de aves. Insetos que fazem parte da dieta dos pássaros
desapareceriam sob efeito desses produtos, causando impacto aos animais,
revela um estudo publicado esta semana na revista "Nature".

Adaptado de http://g1.globo.com/natureza

http://g1.globo.com
/natureza

Na cadeia alimentar, você estudou que cada ser vivo depende de outro e que alguns pássaros se alimentam de insetos. 

1- O que aconteceria com os pássaros de uma determinada região se os insetos dessa região morressem? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2- Qual é a importância dos insetos para os animais como, por exemplo,  alguns pássaros e sapos? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3 – Escreva um pequeno texto sobre os malefícios do uso de pesticidas. Se desejar, mostre para os seus colegas.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Glossário:
pesticida- substância que é lançada nas plantações 
para matar alguns seres vivos  (como insetos) que se 
alimentam das plantas. 

Os insetos são animais invertebrados e servem de alimento 
para muitos outros seres vivos. Os pássaros e os sapos, 
por exemplo, se alimentam de insetos.

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

http://soscriancaeadolescente.com
.br/
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http://w
w

w
.glogster.com

/

Observe o gráfico e escreva um texto explicando o que ele representa. Preste atenção na quantidade de animais invertebrados 
em relação aos vertebrados que o gráfico representa.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Glossário:
seres vivos microscópicos – são que só podem ser
vistos com o auxílio de um aparelho chamado
microscópio.

http://w
w

w
.ufrgs.br/

Microscópio
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OS INSETOS E A METAMORFOSE

Borboletas são INSETOS que passam por mudanças no corpo durante a sua vida.

Como vimos com os sapos, as transformações no corpo e no modo de vida são chamadas de METAMORFOSE.

Vamos acompanhar as fases da vida de uma borboleta.

http://w
w

w
.borboleta.org

Na metamorfose, a borboleta se transforma da fase jovem (lagarta) para a fase adulta (borboleta). Outros animais 
passam, também, por metamorfose, como, por exemplo, como já estudamos, os sapos.

A borboleta adulta coloca ovos na folha de uma planta. 

De cada ovo, nasce uma lagarta que se alimenta de folhas.

A lagarta constrói uma capa, chamada de casulo,  em volta de 
seu corpo e se transforma em pupa. A pupa fica quietinha.

Depois de alguns dias, da pupa, nasce uma borboleta, já  adulta.

2

1

3

4
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As borboletas adultas se
alimentam, utilizando uma
espécie de "trombinha"
que funciona como um
canudinho para sugar o
néctar das flores.

Glossário:
néctar – líquido açucarado produzido por 
algumas flores.

Qual é a diferença entre o modo de se alimentar das lagartas e o
modo de se alimentar das borboletas?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Na fase adulta e na fase jovem, as borboletas
se alimentam de formas diferentes.

Na fase jovem, se alimentam de folhas e, na
fase adulta, do néctar das flores.

http://anim
ais.culturam

ix.com

http://pt.w
ikipedia.org/

LAGARTA SE ALIMENTANDO DE 
UMA FOLHA

OS INSETOS E A METAMORFOSE
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Existem mais animais 
invertebrados que vertebrados 

em nosso planeta.

Os animais invertebrados 
são fonte de alimento 
para outros animais.

Sem as abelhas, animais 
invertebrados, não teríamos 

o mel, que é importante 
fonte de alimentos.

As borboletas passam por mudanças 
(metamorfose) Por essa razão, a fase 

adulta é diferente da fase jovem.

O grupo dos invertebrados ocupam 
vários ambientes e é muito variado: 
alguns andam, outros nadam, outros 

voam... Os invertebrados são 
importantes para cada ecossistema.

w
w

w
.brasilescola.com

curiosom
undo.com

.br
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Você conhece o livro Gente, bicho, planta: o mundo me encanta, de Ana

Maria Machado? Se não conhece, procure-o na Sala de Leitura ou em uma biblioteca.

Vale a pena ler!

Besouro de brilho lustroso, que logo saía guloso pra 

comer de sobremesa uma flor que era uma beleza. 

Flor de trevo açucarada. 

Voando, de flor em flor, o pólen ele ia levando. Esse 

pólen que levava em outra flor se misturava. 

MACHADO, Ana Maria. Gente, Bicho, Planta: O Mundo me Encanta. 

Ed. Global. 

Besouro de brilho lustroso, que logo saía guloso pra 

comer de sobremesa uma flor que era uma beleza. 

Flor de trevo açucarada. 

Voando, de flor em flor, o pólen ele ia levando. Esse 

pólen que levava em outra flor se misturava. 

MACHADO, Ana Maria. Gente, Bicho, Planta: O Mundo me Encanta. 

Ed. Global. 

http://w
w

w
.anam

ariam
achado.com

 
http://noticias.terra.com

.br
AGORA,

É COM VOCÊ!!!

Vamos ler um trecho do livro para realizar a atividade da próxima página:

Glossário: 
• carnívoro - animal que se alimenta de outro animal; 
• herbívoro - animal que se alimenta de plantas; 
• lustroso - que possui brilho; 
• pólen - pó amarelo das flores. 
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1- O besouro é um inseto e, como todos os insetos, é um animal invertebrado. Alguns besouros são herbívoros e outros

são carnívoros.

a) O besouro do trecho do livro que você leu é um animal

(     ) carnívoro.

(     ) herbívoro.

http://w
w

w
.anam

ariam
achado.com

 

b) Copie o trecho que deu a pista para você afirmar que o besouro é um

animal herbívoro. Justifique a resposta.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2- Escreva o nome de mais dois insetos que você conhece. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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A ARANHA É UM INSETO?

Essa pergunta passou pela sua cabeça?

Um inseto, como o besouro, possui 6 patas (ou 3 pares de

patas) e é um animal invertebrado. Todos os insetos são assim:

possuem três pares de patas e um par de antenas.

E as aranhas? Vamos contar as patas do desenho da

aranha, à direita.

Para ajudar você, há uma seta em cada pata e um

retângulo. O número 1 já está colocado em uma das patas.

Coloque os demais. Descubra, então, o número de patas que a

aranha possui.

http://w
w

w
.coloringan.com

Você concluiu que

1- a aranha possui ________ patas ou 4 pares de patas.

2- os insetos possuem _________ patas ou _______ pares de patas.

3- as aranhas não são insetos porque possuem mais pares de __________________que os insetos.

Os insetos e as aranhas são animais invertebrados. 
Os insetos possuem 3 pares de patas e possuem um par de antenas. 

As aranhas possuem 4 pares de patas e não possuem antenas. 
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OS INSETOS SÃO SEMPRE RUINS?

Adaptado de http://www.escolakids.com

Os insetos são animais invertebrados responsáveis por prejuízos e benefícios para os seres humanos.

Conheça alguns benefícios proporcionados por esses animais ao meio ambiente e aos seres humanos:

Elementos fundamentais da cadeia alimentar: muitos 
pássaros, mamíferos, peixes, anfíbios e répteis se 

alimentam de insetos. Diante disso, podemos concluir 
que se não fossem pelos insetos muitos animais iram 

desaparecer por falta de alimento.

Produção de mel: as abelhas são 
os insetos responsáveis pela 
produção desse alimento tão 

gostoso e nutritivo. Além de mel, 
esses insetos também produzem o 
própolis, que pode ajudar o nosso 

corpo no combate a algumas 
doenças. Polinização das plantas: a 

maioria das plantas existente 
na superfície terrestre 

depende dos insetos, como 
abelhas, vespas, besouros, 
para serem polinizadas. Os 
insetos levam o pólen de 
uma flor para outra e isso 

permite que a planta produza 
os frutos. Este processo é 

denominado de polinização.

curiosom
undo.com

.br
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Agora, veremos alguns prejuízos causados por esses animais invertebrados.

Pragas na agricultura: muitos agricultores já perderam suas plantações por 

causa da infestação de insetos. Eles são atraídos pelo alimento fácil, e como o 

têm em abundância, conseguem se reproduzir com maior rapidez, tornando-se 

verdadeiras pragas nas plantações.

Transmissores de doenças: muitas doenças, como a dengue, são 

transmitidas por mosquitos. Além dos mosquitos, também podemos 

citar os piolhos, as pulgas e os barbeiros que também transmitem 

doenças aos seres humanos e aos animais domésticos.

Glossário
praga- grande quantidade de animais nocivos, ruins para determinado lugar. 

OS INSETOS SÃO SEMPRE RUINS?
po

rta
l.f

io
cr

uz
.b

r

ag
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.b
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Mosquito da Dengue (Aedes aegypti) 

Pulga (Xenopsylla cheopis)
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CARA A CARA DO REINO ANIMAL
Este jogo é para você se divertir e rever o que aprendeu neste caderno.
Siga as instruções:

1- Escolha um amigo para jogar.

2- Cada um de vocês deve ter um lápis e uma cartela como a da página seguinte. Envolva, na cartela, um animal qualquer.
Seu amigo fará o mesmo. Seu amigo não pode saber o animal que você escolheu e nem você pode saber o animal escolhido
pelo seu amigo.

3- O objetivo é descobrir qual o animal escolhido pelo seu amigo e qual o animal escolhido por você. Quem descobrir
primeiro, ganha.

4- Vocês devem fazer perguntas, cujas respostas sejam apenas SIM ou NÃO. Escolha, pelo par ou ímpar, quem deve
começar.

5- Quem começar, fará a primeira pergunta que pode ser, por exemplo: “É um animal vertebrado?”
A outra pessoa observa o animal que escolheu e responde SIM ou NÃO. Se for vertebrado, a pessoa que perguntou risca,

em sua cartela, todos os animais invertebrados. Se não for vertebrado, ela terá que riscar todos os vertebrados.

6- O outro jogador faz a sua pergunta, que pode ser outra. Por exemplo: “Possui patas? Se a resposta for SIM, o jogador
que fez a pergunta deverá riscar os animais que não possuem patas e os com nadadeiras. Se a resposta for NÃO, o jogador
que fez a pergunta deverá riscar os animais que possuem patas.

7- Lembre-se de riscar até o que você envolveu, pois o seu colega pode não ter escolhido o mesmo animal que você.

8- O jogo segue e vocês irão eliminando os animais pelas perguntas e respostas, até sobrar um. Este será o animal que o
seu colega escolheu. Quem descobrir primeiro a resposta, e esta resposta for confirmada pelo outro jogador , ganha o jogo.

9- Seguem sugestões de perguntas que você pode fazer. Mas lembre-se de que outras perguntas podem ser feitas. É
fundamental que as respostas sejam apenas SIM ou NÃO.

Aproveite a brincadeira!

Este jogo é para você se divertir e rever o que aprendeu neste caderno.
Siga as instruções:

1- Escolha um amigo para jogar.

2- Cada um de vocês deve ter um lápis e uma cartela como a da página seguinte. Envolva, na cartela, um animal qualquer.
Seu amigo fará o mesmo. Seu amigo não pode saber o animal que você escolheu e nem você pode saber o animal escolhido
pelo seu amigo.

3- O objetivo é descobrir qual o animal escolhido pelo seu amigo e qual o animal escolhido por você. Quem descobrir
primeiro, ganha.

4- Vocês devem fazer perguntas, cujas respostas sejam apenas SIM ou NÃO. Escolha, pelo par ou ímpar, quem deve
começar.

5- Quem começar, fará a primeira pergunta que pode ser, por exemplo: “É um animal vertebrado?”
A outra pessoa observa o animal que escolheu e responde SIM ou NÃO. Se for vertebrado, a pessoa que perguntou risca,

em sua cartela, todos os animais invertebrados. Se não for vertebrado, ela terá que riscar todos os vertebrados.

6- O outro jogador faz a sua pergunta, que pode ser outra. Por exemplo: “Possui patas? Se a resposta for SIM, o jogador
que fez a pergunta deverá riscar os animais que não possuem patas e os com nadadeiras. Se a resposta for NÃO, o jogador
que fez a pergunta deverá riscar os animais que possuem patas.

7- Lembre-se de riscar até o que você envolveu, pois o seu colega pode não ter escolhido o mesmo animal que você.

8- O jogo segue e vocês irão eliminando os animais pelas perguntas e respostas, até sobrar um. Este será o animal que o
seu colega escolheu. Quem descobrir primeiro a resposta, e esta resposta for confirmada pelo outro jogador , ganha o jogo.

9- Seguem sugestões de perguntas que você pode fazer. Mas lembre-se de que outras perguntas podem ser feitas. É
fundamental que as respostas sejam apenas SIM ou NÃO.

Aproveite a brincadeira!

AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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SUGESTÕES DE PERGUNTAS

 É vertebrado?
 Resposta: Não – risque todos os animais vertebrados.
 Resposta: Sim- risque todos os animais invertebrados.

 Vive em ambiente terrestre? 
 Resposta: Sim – risque os animais que nadam.
 Resposta: Não – risque os animais que andam e os que voam.

 Voa? 
 Resposta: Sim – risque os animais que nadam e os que andam.
 Resposta: Não – risque os animais que voam.

 É uma ave?
 Resposta: Sim- risque todos os animais que não são aves.
 Resposta: Não- risque as aves.

 É um anfíbio? 
 Resposta: Sim – risque todos os animais que não são anfíbios.
 Resposta: Não – risque os anfíbios.

 Coloca ovos?
 Resposta: Sim- risque todos os mamíferos.
 Resposta: Não- risque todos os animais que não forem mamíferos.

 Tem o corpo coberto por penas?
 Resposta: Sim – risque todos os animais que não forem aves.
 Resposta: Não – risque as aves.

CARA A CARA DO REINO ANIMAL
w

w
w

.cbpds.com
.br

am
opatinhasoficial.blogspot.com

sonharcom
cobra.blogspot.com

w
w

w
.ecologism

o.com
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http://w
w

w
.asim

agens.com
/

http://w
w

w
.portalsaofrancisco.com

.br/

br.hellokids.com
/

http://asim
agens.com

/
http://w

w
w

.essaseoutras.xpg.com
.br/

http://w
w

w
.educolorir.com/

http://desenhos-para-colorir.info/

BALEIA SER HUMANO BORBOLETA PINGUIM

ARANHA PEIXE LAGARTA
CACHORRO

COBRA BEIJA - FLOR MINHOCA SAPO

http://desenhos-para-colorir.info/

CARA A CARA DO REINO ANIMAL - CARTELA

http://pt.im
agixs.com

/

http://w
w

w
.im

agui.com
/
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SOS: ANIMAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO

ARARINHA-AZUL TARTARUGA-DE-COUROPEIXE-BOI
Adaptado de http://www.escolakids.com/animais-em-extincao.htm

http://w
w

w
.escolakids.com

/

http://w
w

w
.escolakids.com

/

http://w
w

w
.escolakids.com

/

Ações humanas, como o desmatamento, queimadas, excesso de lixo e poluição, têm prejudicado a vida no planeta Terra. A flora
(plantas) e a fauna (animais) estão sofrendo as consequências de ações humanas desastrosas.

A destruição da flora, por exemplo, além das muitas consequências desastrosas, faz com que inúmeros animais tenham seus
territórios comprometidos. Alguns perdem suas fontes de alimento. A única opção é buscar outros locais para viver.

Junto a essas, outras ações têm contribuído para que muitas populações de seres vivos diminuam: a caça ilegal, o tráfico ilegal
de animais silvestres para colecionadores e tráfico ilegal de animais silvestres para que sejam criados como animais de
estimação.
Quando dizemos que uma espécie está ameaçada de extinção, quer dizer que ela está deixando de existir, ou seja, está
havendo uma diminuição muito grande do número de animais dessa espécie. A espécie poderá deixar de existir em breve, caso
não sejam tomadas medidas para que se evite a extinção.

O Brasil é um dos países que possui o maior número de animais, das mais diferentes espécies, em diversos ambientes. Dessas,
mais de 600 se encontram ameaçadas de extinção. Isto é muito sério, além de ser muito triste. Sabemos que cada espécie é
única, e todas são muito importantes para o meio ambiente.

Algumas espécies encontradas no Brasil e que se encontram ameaçadas de extinção:
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PEQUENO HABITANTE DO PARÁ
Conheça uma espécie de sapo que é menor do que o dedo do seu pé!

Dê uma olhada nos seus dedinhos do pé. Você sabia que existe um sapo que é menor do que eles? O nome que os
cientistas deram para ele é Pseudopaludicola canga e ele é um dos menores anfíbios do Brasil. As fêmeas da espécie medem
quase 18 milímetros e os machos, quase 16 milímetros.

Apesar de pequeno, esse "sapinho" é bastante resistente. Ele vive na Serra dos Carajás, no estado do Pará, onde há pouca
água e as temperaturas costumam passar dos 30 graus. Por isso, o P. canga só consegue se reproduzir quando chove.

Esse “sapinho” estava na lista de animais ameaçados de extinção, mas, algum tempo atrás, pesquisadores descobriram
que existem muito mais desses sapos do que se pensava. “Hoje estamos mais tranquilos em relação à sua conservação”,
afirma o biólogo Selvino Neckel de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, que estuda a espécie.

Mesmo assim, o pesquisador diz que é importante trabalhar para conservar o lugar onde ele vive. “Não é porque é um sapo
ou uma formiga que o bicho não pode viver em sua própria casa. Mesmo que não tenha uma utilidade direta para o homem,
como a vaca, que dá leite, toda espécie deve sobreviver na natureza”, defende.

Adaptado de: http://chc.cienciahoje.uol.com.br

http://chc.cienciahoje.uol.com
.br

iab-sc.org.br

O Pseudopaludicola
canga vive aqui.

E você vive aqui.
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Recapitulando...

1- Ligue o animal  às suas características.

Animal invertebrado. 
Um inseto que 

produz mel.

Animal invertebrado, 
que possui 4 pares 

de patas.

Animal vertebrado do 
grupo dos répteis.

ABELHA

http://trulynolen.pt/

ARANHA

http://w
w

w
.fiocruz.br/

COBRA

http://anim
als.how

stuffw
orks.com

SAPO

http://ciencia.hsw
.uol.com

.br

Animal vertebrado, 
que passa pela 

metamorfose e é do 
grupo dos anfíbios.
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Recapitulando...
2- Responda, utilizando, apenas, uma palavra.

a) Grupo de animais que NÃO POSSUEM VÉRTEBRAS: ____________________________________

b) Grupo de animais que POSSUEM VÉRTEBRAS: ________________________________________

c) Grupo de animais vertebrados com a pele fina  e que passam por metamorfose: 
___________________________

d) Grupo de animais vertebrados com o corpo coberto por penas: ___________________________________

3- As tartarugas marinhas vivem em ambiente aquático e os jabutis vivem em ambiente terrestre. Observe as imagens abaixo: 

http://jornalplacar.abril.com
.br

http://m
arianacaltabiano.com

.br/

TARTARUGA MARINHA

JABUTI

a) As tartarugas e os jabutis estão no mesmo grupo dos vertebrados que as 
cobras. Qual o nome desse grupo? 
_____________________________________________________________

b) Como é a locomoção das tartarugas marinhas e dos jabutis? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

c) Como são os ovos dos répteis? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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VALORES E ATITUDES SEMPRE QUASE SEMPRE RARAMENTE NUNCA

Fui assíduo.

Fui pontual.

Fui organizado com meus deveres, registros,
material para as aulas.
Respeitei compromissos assumidos, cumprindo
os prazos.
Demonstrei interesse pelos assuntos tratados.

Colaborei positivamente com meu grupo.

Dei minha opinião.

Respeitei a opinião dos outros.

Participei das atividades propostas pelo
Professor.

Procurei cultivar a amizade, relacionando-me
bem com os colegas.
Respeitei as orientações da escola e do meu
grupo.
Fui perseverante (não desisti diante das
dificuldades).

Minhas ações neste bimestre...
im

ag
en

sd
ah

or
a.

co
m

.b
r  






