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Resumo: 
 

Devido à dificuldade em realizar  aulas 
práticas e em despertar o interesse dos 
alunos nas aulas de Ciências, a confecção e 
uso de modelos didáticos favorece a 
aprendizagem,  pois  permite à 
experimentação, aliando teoria a prática, 
auxiliando a organização do conhecimento. A 
modelagem permite ao aluno que visualize a 
morfologia externa dos artrópodes, 
identificando características que permitem a 
sua classificação, e torna a aula  interessante 
e produtiva, pois proporciona ao estudante a 
oportunidade de relacionar seus 
conhecimentos prévios com os conteúdos 
trabalhados. Tendo como objetivo auxiliar os 
alunos no reconhecimento das características 
do filo Artrópoda e suas principais classes, 
sua fisiologia e morfologia externa, sua 
importância para o equilíbrio ecológico  e 
como  se  prevenir  de  doenças  e   acidentes 



 

 causados por algumas espécies. Após 
estudos sobre o filo Artrópoda os alunos farão 
Mapas Conceituais, onde poderão organizar 
suas idéias, e em seguida desenvolverão os 
modelos didáticos. Posteriormente farão um 
novo Mapa de Conceitos onde é possível 
verificar se o uso dos modelos didáticos no 
ensino de Artrópodes criou condições para a 
aquisição de novos conhecimentos. 
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INTRODUÇÃO  

Na atualidade, um dois maiores desafios nas aulas de Ciências é tornar a 

aprendizagem significativa, lúdica e dinâmica, mas sem desvincular-se do 

conhecimento científico. Para que este fato realmente ocorra, venho por meio deste 

material pedagógico, propor o uso de modelagem no estudo de artrópodes. Esta é 

uma produção que tem o intuito de fornecer subsídios teórico-práticos embasado em 

atividades que favoreçam a construção do conhecimento referente aos artrópodes, 

proporcionando ao aluno a possibilidade de estabelecer relações entre o que está 

aprendendo e o que ele já conhece. Segundo a proposta das Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica – (DCEs), Paraná (2008), a escola deve propiciar ao aluno 

formas de interpretar o conhecimento de diferentes fontes, estimulando o discente a 

praticas que o auxiliem na produção de seu conhecimento, segundo este preceito a 

modelagem permite que o aluno desenvolva sua atenção ao reproduzir a realidade 

ao mesmo tempo em que confronta conhecimentos de senso comum com o 

conhecimento científico. 

Este trabalho é direcionado aos alunos do 7º ano do Colégio Estadual Alcides 

Munhoz, com a intencionalidade de fazer com que os mesmos, por meio da 

modelagem, uma metodologia alternativa que busca estimular a criatividade, pois 

permite a materialização de uma idéia ou conceito, de forma que possa ser 

confrontada com a realidade, auxiliando-os no estudo sobre artrópodes a identificar 

algumas características referentes à morfologia e fisiologia das classes que 

constituem o filo, compreendendo a importância dos artrópodes para o equilíbrio do 

ambiente e os benefícios e malefícios que o convívio com estes animais podem 

causar aos seres humanos.  

Assim a modelagem vem suprir a carência que existe em nossas escolas, 

como a falta de laboratório, equipamentos e material biológico que tanto dificulta a 

execução de aulas práticas.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Devido às dificuldades percebidas por muitos professores em apresentar um 

conteúdo que desperte o interesse do aluno, em que a aprendizagem possa ocorrer 

de forma lúdica e sem perder o foco que é o conhecimento científico mostrando as 

diversas interpretações de um mesmo assunto, confrontando com as representações 



dos alunos onde poderão ter contato com animais que antes só teria por meio de 

figuras, o que não permite uma aprendizagem significativa. 

  A modelagem cria situações que permitem ao estudante expressar seus 

conhecimentos e dúvidas sobre os artrópodes, assim podemos problematizar suas 

concepções e a partir destes problemas podemos reorganizar seus saberes e criar 

novos conceitos. Partindo destes conhecimentos adquiridos, os educandos terão 

uma nova visão em relação aos artrópodes, a construção dos modelos pelos 

próprios alunos permite a visualização de suas características morfológicas externas 

o que permitirá identificar suas classes por meio destas características.  

A disciplina de Ciências possui muitos desafios, os principais são o tempo 

pequeno para a grande quantidade de temas a serem abordados e a resistência dos 

alunos a se envolverem com determinados assuntos trabalhados, pois muitas vezes 

desconhecem a sua importância e que estas temáticas contemplam conteúdos 

didáticos de Ciências e estão previstos nas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica (DCE), elaboradas em 2008 pela Secretaria de Educação de Paraná, que 

recomenda que os conteúdos disciplinares sejam tratados de forma contextualizada.  

Para os autores Justi e Gilbert um modelo pode ser definido como: 

Uma representação parcial de um objeto, um evento, um processo ou uma 
ideia (dentre as várias possíveis); que é utilizado com uma finalidade 
específica (por exemplo, facilitar a visualização de algum aspecto, favorecer 
o entendimento, promover a elaboração de previsões e o desenvolvimento 
de novas ideias; e é passível de modificações). (2003, p. 01)  
 

Apesar de representar a realidade, os modelos possuem limitações, não são 

exatos quanto ao tamanho e a forma, pois possuem as interpretações de quem a 

está construindo, lembrando que não são verdades imutáveis, e ainda possibilita 

trabalhá-los sem deixar de lado o lúdico, o curioso e o científico. Os exemplos de 

modelos construídos em aula proporcionam aumento da aprendizagem, pois esta 

ação formativa baseia-se na estratégia reflexiva que leva a compreensão dos 

modelos por eles criados, pois a imitação pode ser considerada um convite a 

experimentação, e o estudante vai construir seu próprio conhecimento, esta ação 

formativa permite que o conhecimento prévio seja reelaborado e reapropriado pelo 

educando. 

  Na estruturação do modelo de artrópode, o aluno pode fazer a analogia entre 

o objeto feito e a teoria, tornando a aprendizagem fácil e rápida pelo fato do docente 

ter visualizado a morfologia do animal durante sua execução. 



 De acordo com Borges, a analogia pode ser definida como:  

Analogias são, portanto, ferramentas para o raciocínio e para explicação. 
Um modelo pode ser definido como uma representação de um objeto ou 
uma ideia, de um evento ou de um processo, envolvendo analogias. 
Portanto, da mesma forma que uma analogia, um modelo implica na 
existência de uma correspondência estrutural entre sistemas distintos. 
(1997, p. 207)  
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais tem em suas propostas o envolvimento 

ativo dos alunos durantes as aulas, haja vista que nas últimas décadas ocorreram 

inúmeras mudanças e que afetaram diretamente a educação. A cada dia que passa 

mais os alunos perdem o interesse pela escola, pois os atrativos fora dela são 

muitos. 

 Sabe-se que educar tornou-se um desafio aos professores que diante do 

desinteresse dos alunos pelos estudos, tiveram que rever conceitos e buscar novas 

metodologias de trabalho. E esta é a realidade dos professores de Ciência, que 

buscam tornar a aprendizagem mais real, criando situações em que os educandos 

adquiram a capacidade de análise, síntese e articulação de um pensamento crítico 

mais apurado. 

Então, o uso da modelagem nestas aulas poderá facilitar a aprendizagem dos 

conteúdos, possibilitando a incorporação dos conceitos, solucionando as 

dificuldades dos alunos e tornando as aulas mais interessantes e prazerosas, pois o 

conhecimento passa a ter novos significados.   

Frente à importância dos artrópodes no ensino de Ciências, devido à maioria 

dos conceitos se apresentarem de forma abstrata, numa tentativa de facilitar a 

comunicação entre professor e alunos, fazendo com que compreendam e se 

aproximem dos conceitos propostos (SANTOS et al., 2009), através de situações 

com conhecimentos de senso comum que o aluno traz a escola e direciona a sua 

interpretação dos temas estudados. São estas interpretações que precisam ser 

transformadas para que o conhecimento científico seja apropriado pelo aluno, sobre 

os quais se constroem novas aprendizagens corretas do ponto de vista científico o 

que vem de encontro ao conceito de aprendizagem significativa.  

Articular saberes oriundos da prática de se produzir e reproduzir a vida com 

saberes originados pela cultura científica, e proporcionar esta junção não é uma 

tarefa fácil, visto que não podemos perder conhecimentos didáticos na confecção 

dos modelos que não servirão apenas de ajuda aos estudantes na transformação 

dos conhecimentos acumulados, mas redirecioná-los, permitindo sua reorganização. 



Partindo de uma visão de ensino de um aluno como sujeito portador de diferentes 

conhecimentos, sujeito a influências socioculturais, então cada aluno é constituído 

por sua cultura e suas experiências que criam a sua maneira de ver e interpretar o 

mundo a que pertence, esses conhecimentos em sua grande maioria fazem parte do 

senso comum, e estão presentes no cotidiano escolar.  

Segundo Freire (2003, p.47) devemos “saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. O autor se refere a necessidade do professor estar aberto as 

necessidades do aluno, procurando despertar a sua curiosidade, fazendo-o superar 

seus limites e inibições. O professor de ciências não deve ser um informante de 

conhecimentos científicos, ele deve instigar seus alunos na busca de seu próprio 

conhecimento, levando em consideração seus argumentos e suas experiências 

provenientes do ambiente cultural em que estão inseridos.  

Para que o processo ensino-aprendizagem aconteça envolve muito mais que 

professor, aluno e giz, segundo Perrenoud é necessário organizar situações que 

propiciem a aprendizagem, onde os erros são usados para reestruturar sua 

compreensão de mundo, “A escola não constrói a partir do zero, nem o aprendiz é 

uma tábua rasa, uma mente vazia:...” e partindo do que o aluno conhece trabalhar 

para envolvê-lo em atividades de pesquisa desenvolvendo a cooperação e o respeito 

em que um aluno possa participar do processo de aprendizagem do outro, fazendo 

com que o desejo de aprender se desenvolva na criança e que sintam prazer em 

superar obstáculos. (10 novas competências para ensinar).  

O filo Artrópoda é um grupo extremamente diversificado, tendo algumas 

espécies pouco conhecidas e outros que fazem parte do nosso dia-a-dia. Eles 

podem variar em forma e tamanho, alguns são minúsculos, e essas variações 

dificultam o seu estudo. A grande quantidade de termos e conceitos relacionados 

aos artrópodes desestimula os alunos, então o uso por parte do professor de 

metodologias alternativas, para fazer com que os educandos se interessem pelo 

assunto, pois a modelagem não requer o uso do laboratório, que muitas vezes não 

existe no espaço escolar ou não possui os materiais laboratoriais e biológicos 

necessários a execução das aulas. 

 De acordo com Justina e Ferla a Modelagem Didática vem para tentar suprir 

esta carência, e, portanto, o aluno vai transpor para a prática o que ele viu na teoria. 

 



A visualização de uma estrutura em três dimensões, podendo facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem (...) mas, um modelo por mais perfeito 
que pareça ele não é uma cópia da realidade, apenas uma forma de 
representá-la com todas as interpretações pessoais daquele que está 
modelando (JUSTINA & FERLA, 2006).  
 

A expressão aprendizagem significativa pode ser definida como um novo 

conhecimento que passa a ter significado para o educando. Pois, na maioria das 

vezes, ocorre aprendizagem mecânica, na qual ocorre armazenamento de 

informações de forma arbitrária, porém, com o passar do tempo, a pessoa pode 

reproduzir o que foi aprendido mecanicamente, mas não significa nada para ela. No 

caso da aprendizagem significativa, os conceitos serão incorporados aos 

conhecimentos que o aluno possui de forma mais elaborada, servindo de base para 

a aquisição de novos conhecimentos. Os mapas conceituais constituem diagramas 

que representam conceitos e relações entre esses conceitos, são representados por 

palavras normalmente colocados em elipses ou retângulos. Criados por Novak, os 

mapas têm inspiração na teoria ausubeliana e caracterizam-se pela apresentação 

dos conceitos de forma hierárquica em que conceitos mais gerais e inclusivos devem 

vir no topo do mapa, decrescendo no grau de generalidade e inclusividade até 

chegar aos exemplos, na base do mapa. Os mapas conceituais permitem a 

observação da estrutura proposicional, possibilitando ao professor analisar ligações 

deficientes ou concepções alternativas, bem como, são indicativos do grau de 

diferenciação dos conceitos na estrutura cognitiva do aluno, além disso, “pelos 

mapas pode-se também detectar os conhecimentos prévios, ausência de conceitos, 

bem como mudanças na estrutura cognitiva” (MOREIRA & BUCHWEITZ, 1993). 

Pode-se afirmar que os mapas conceituais informam sobre o conhecimento dos 

alunos, construído durante o desenvolvimento de atividade de Modelagem Didática, 

que sinais observáveis nos mapas podem ser considerados indícios da ocorrência 

de aprendizagem significativa dos conteúdos envolvidos. 

O mapeamento conceitual é uma técnica muito flexível e em razão disso 
pode ser usado em diversas situações, para diferentes finalidades: 
instrumento de análise do currículo, técnica didática, recurso de 
aprendizagem, meio de avaliação (MOREIRA & BUCHWEITZ, 1993).  
 

Aparentemente simples e às vezes confundidos com esquemas ou diagramas 

organizacionais, mapas conceituais são instrumentos que podem levar a profundas 

modificações na maneira de ensinar, de avaliar e de aprender. Procuram promover a 

aprendizagem significativa e entram em choque com técnicas voltadas para 

aprendizagem mecânica. Utilizá-los em toda sua potencialidade implica atribuir 



novos significados aos conceitos de ensino, aprendizagem e avaliação. Por isso 

mesmo, apesar de se encontrar trabalhos na literatura ainda nos anos setenta, até 

hoje o uso de mapas conceituais não se incorporou à rotina das salas de aula 

(MOREIRA, 2010).  

 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Esta Unidade Didática será trabalhada com os alunos do 7º ano do Colégio 

Estadual Alcides Munhoz, do município de Imbituva - PR.  

Este trabalho com os alunos será dividido em etapas. Inicialmente os alunos 

terão acesso à teoria sobre o filo Artrópode (que se encontra no Apêndice 1) e 

também em vários vídeos sobre o assunto, assim como em diversos materiais aos 

quais eles tenham acesso e que contribuam para o enriquecimento do 

conhecimento.  

Esta atividade será seguida da produção de Mapas Conceituais pelos alunos, 

para verificar seu aproveitamento sobre o conteúdo trabalhado. Após a produção de 

Mapas Conceituais, os alunos confeccionarão os Modelos Didáticos, podendo fazer 

uso do material teórico ou de qualquer outro que esteja disponível, como gravuras 

ou materiais biológicos que poderão ser utilizadas nas modelagens propostas com 

massa de biscuit.  

Para que isto ocorra, primeiro faz-se necessário que o aluno tenha 

conhecimento quanto às formas e possibilidades de construção de um Mapa 

Conceitual, e que de fato consiga classificar conceitos, fazer ligações entre eles e 

estabelecer ordem e conexão entre as informações que dispuser em seu Mapa 

Conceitual. Para ensinar os estudantes a construírem Mapas Conceituais podemos 

usar textos com temas já trabalhados anteriormente. O próximo momento do 

exercício é conhecer, selecionar e relacionar os conceitos considerados relevantes 

em meio ao que está sendo estudado. Os conceitos destacados do texto devem ser 

ordenados em uma folha. Para partir do todo, até chegar às partes mais específicas, 

os conceitos são organizados no sentido vertical partindo dos mais abrangentes para 

os conceitos mais específicos, no qual o estudante vai conectar os conceitos 

complementares através de linhas e setas e na horizontal, onde são relacionados os 

conceitos equivalentes. A última etapa de construção é interligar os conceitos, 

estabelecendo as frases de ligação.  



A Unidade Didática aborda os conteúdos teóricos sobre o estudo morfológico 

e fisiológico do filo Artrópode, e visa auxiliar os alunos na confecção de modelos 

didáticos.  

A classe será dividida em grupos, de no máximo quatro alunos e cada grupo 

desenvolverá modelos didáticos de diferentes espécies de artrópodes estipulados 

pelo docente. O material utilizado na confecção dos artrópodes é a massa de biscuit 

(Anexo 1), pois não é tóxica e dá grande durabilidade ao que for produzido com ela. 

Os grupos, após a produção dos modelos didáticos farão a apresentação dos 

mesmos para os demais alunos da escola, tendo como objetivo dar destaque as 

características morfológicas e fisiológicas das espécies desenvolvidas.  

Na sequência, objetivando verificar a contribuição da produção de modelos 

didáticos para o processo de ensino e aprendizagem, os alunos produzirão novos 

Mapas Conceituais, que possibilitam avaliar quais conceitos foram incorporados, e 

como os estudantes relacionam estes conceitos. Portanto os Mapas Conceituais são 

utilizados como instrumento para verificar a evolução do processo de ensino e 

aprendizagem em relação ao tema artrópodes, pois por meio deles, o aluno pode 

organizar suas ideias, estabelecer relações entre diferentes conceitos.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Tornar as aulas atrativas, e despertar no aluno a vontade de descobrir e 

aprender é um desafio constante enfrentado pelos professores de Ciências. O uso 

da modelagem é uma forma lúdica de despertar o interesse dos alunos para os 

detalhes do elemento que está produzindo, aguça sua curiosidade e desenvolve sua 

criatividade, facilitando sua aprendizagem. O caráter lúdico da modelagem torna a 

atividade prazerosa, sem desvincular-se do conhecimento científico, tornando a 

aprendizagem significativa, permitindo a troca de experiências entre os educandos e 

tornando-os produtores de seu conhecimento. Após desenvolver as atividades, e 

obter os resultados, espera-se verificar se foram atingidos os objetivos propostos 

pelo uso de metodologia alternativa diferenciada em relação ao estudo dos 

artrópodes, observando se houve contribuição ao processo de ensino e 

aprendizagem e uma interação entre alunos e professor. 
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ANEXO 1 – Vamos colocar a mão na massa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 1 – Vamos colocar a mão na massa? 

 

 

 
INGREDIENTES PARA FAZER A MASSA DO BISCUIT 

 

Os ingredientes para fazer a massa são baratos e podem ser encontrados 

facilmente em lojas de artesanatos alguns deles até mesmo no supermercado. 

 

2 xícaras (chá) de amido de milho, a famosa Maisena; 

2 xícaras (chá) de cola branca própria para biscuit; 

1 colher (sopa) de caldo de limão ou vinagre; 

2 colheres (sopa) de vaselina líquida; 

1 colher (sopa) de creme hidratante sem silicone; 

 

 

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 

 

Colher de pau; 

Fogão ou microondas; 

Panela ou recipiente de vidro; 

Pia da cozinha; 



COMO FAZER NO FOGÃO (PASSO A PASSO) 

 

Primeiro você vai precisar de uma panela, recomendamos que você tenha 

uma guardada especialmente para esta finalidade. Misture todos os ingredientes no 

recipiente e leve ao fogo, mexa com uma colher, preferencialmente de pau, até 

que a massa comece a se desprender do fundo da panela. 

 

COMO FAZER NO MICROONDAS (PASSO A PASSO) 

 

Diferente do fogão, no microondas o método é um pouco diferente. O primeiro 

passo é misturar todos os ingredientes num recipiente próprio para ser aquecido, 

recomendamos que seja de vidro. 

Depois de juntar tudo, leve ao aparelho. O tempo para estar pronto varia 

de cada microondas, pois cada marca e modelo possui potências diferentes. 

Geralmente se leva entre 1 ou 2 minutos, mas as vezes pode chegar próximo de 10 

minutos. 

A cada 1 minuto que estiver sendo cozido, se deve parar e mexer. Caso 

seja a primeira vez que esteja usando o microondas para fazer massa de biscuit, 

verifique o recipiente a cada 30 segundos, senão pode passar do ponto. 

 

HORA DE SOVAR A MASSA DO BISCUIT 

 

Não há nenhum mistério nesta parte do processo, principalmente se você já 

fez pão. Pegue um pouco de creme e passe nas mãos (para não grudar) e também 

um pouco na superfície que você vai usar, a pia da cozinha é um bom lugar. 

Para sovar é necessário que a massa ainda esteja quente, mas cuidado para 

não pega-la quando ainda estiver ao ponto de queimar suas mãos. Continue 

sovando até a consistência fique macia e elástica. 

Não deixe a massa de biscuit secar demais, senão vai ficar quebradiça. Caso 

você nunca tenha tocado numa massa que acabou de ser feita, a consistência é 

similar com a de nhoque ou coxinha. 

(http://www.artetutorial.com.br/2012/02/massa-de-biscuit-passo-passo-facil.html) 

http://www.artetutorial.com.br/2012/02/massa-de-biscuit-passo-passo-facil.html
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APÊNDICE A- Unidade didática sobre o filo Arthropoda 



UNIDADE DIDÁTICA SOBRE O FILO ARTRÓPODA 
COLÉGIO ESTADUAL ALCIDES MUNHOZ 

ALUNO (A) ..................................................................... Nº ....... 7 º ANO .................... 

 
 

 

 
* Todas as ilustrações foram feitas pela autora. 



1Você conhece os animais abaixo? 
 

  

Borboleta Carrapato 
 
 

 

 

 
Aranha Caranguejo 
 
 

1- Observando estes animais você poderia citar alguma semelhança entre eles? 

Qual? Você conhece os animais abaixo? 

 

2- Agora compare-os quanto ao número de pernas, presença ou ausência de antenas e 

asas e formato do corpo. 

 

3- Esses animais são invertebrados. Você sabe dizer por quê? 

 

4- Você conhece mais alguns animais invertebrados que podem fazer parte da classe 

dos artrópodes? 

  
1 

Todos os textos foram adaptados do livro didático Projeto Radix 



ARTRÓPODES 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Os artrópodes representam o maior e mais diversificado grupo de animais. 

Algumas características deste filo é apresentar o corpo dividido em segmentos e 

possuir apêndices articulados como antenas, asas e pernas. A palavra artrópode (do 

grego, arthron = articulações e podos = pés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       abelha 
 

Estes animais conquistaram todos os ecossistemas da Terra, podendo ser 

encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. 

 

1 - Observando estes animais você poderia citar alguma semelhança entre eles? 

Qual? 

 

De acordo com o nicho ecológico, o animal possui apêndices com formas e 

funções diferenciadas, adaptadas a locomoção, reprodução e alimentação. 

O corpo de um artrópode pode ser dividido em: 

 

 

 
abelha aranha 



 
O esqueleto de um artrópode não é interno como o 

nosso, ele é externo, chamado de exoesqueleto ou cutícula e 

tem como principal substância a quitina. A função do 

exoesqueleto é proteger e impedir a perda de água do corpo do 

animal. Mas, ele envolve o corpo do artrópode como uma 

armadura e impede o seu crescimento, então o animal precisa 

eliminá-lo e substituí-lo por um novo. Esse processo é chamado 

muda ou ecdise. 

O filo artrópode é constituído por grupos menores chamados classes, estão 

divididos de acordo com suas características específicas em: insetos, crustáceos, 

aracnídeos, quilópodes e diplópodes. 

 
INSETOS 
 

A classe dos insetos possui o maior número de espécies conhecidas, mas 

acredita-se que ainda exista muitas espécies há serem descobertas. Os insetos 

podem ser encontrados na terra, na água, no ar, nos vegetais e algumas espécies 

podem ser encontradas dentro ou fora do corpo de animais. 

 

Uma das características dos 

insetos é possuir o corpo dividido em 

cabeça, tórax e abdômen, possuir três 

pares de pernas e um par de antenas.  

 

O número de asas pode variar de acordo com a espécie, podendo ser um ou 

dois pares, mas  algumas espécies de insetos não possuem asas, como pulgas e 

piolhos, enquanto espécies como formigas e cupins apresentam asas somente na 

fase reprodutiva. 

A alimentação dos insetos varia de acordo com a 

espécie, podem se alimentar de partes de vegetais, néctar 

de flores, excrementos, partes de animais ou de animais 

inteiros. A boca desses animais possui algumas adaptações de  

acordo com sua alimentação. 



Peças bucais de insetos sugadores e perfuradores. A) Peças bucais do 

aparelho sugador de um mosquito. B) Nas moscas-dos-estábulos as peças bucais 

tem a função de picar. C) A mariposa é um inseto sugador. D) Peças bucais de um 

falso  borrachudo  adaptadas  para  cortar   e 

sorver. 

Os órgãos que fazem parte  do 

sistema digestório dos insetos geralmente 

são: boca, faringe, esôfago, papo, moela, 

estômago, intestino, reto e ânus. 

Os insetos tem respiração do tipo traqueal, as 

traquéias transportam o oxigênio para todo o corpo 

do animal por pequenos tubos, e se comunicam 

com o exterior por poros chamados espiráculos, 

localizados no tórax e abdômen. 

 
 

REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS INSETOS 

Os insetos são animais que possuem sexo separado (macho e fêmea) e 

fecundação interna, o macho possui órgão copulador que coloca  os 

espermatozóides dentro do corpo da fêmea para que ocorra o encontro dos 

gametas. Após a fecundação os ovos são produzidos. 

Muitas espécies de insetos passam por metamorfose, quando ocorrem 

transformações na forma e estrutura do corpo. 

Alguns animais apresentam metamorfose completa, como borboletas, 

abelhas, moscas e besouros. Eles passam pelos diferentes estágios: ovo, larva, 

pupa e forma adulta. 

 

 

 
Estágios na metamorfose completa de um besouro 



Na metamorfose incompleta o inseto ao sair do ovo é chamado ninfa, é 

semelhante ao adulto e ele passa pelos estágios: ovo, ninfa e forma adulta. 

 

 

 
Estágios na metamorfose incompleta de um percevejo. 

 
O inseto gradualmente atinge a forma adulta o insetos adquire asas e é capaz 

de se reproduzir. 

Insetos como a traça são ametábolos, eles não passam por metamorfose. 

 

 

 
O animal ao sair do ovo é semelhante ao adulto, e seu crescimento se dá por 

meio de várias mudas, até atingir a maturidade sexual. 



Leia o texto: 

(...) 

_ Mãe, hoje a tarefa que recebi na escola foi desenhar e descrever um 

crustáceo. A professora disse que é para nós procurarmos ele em lugares úmidos 

como o  jardim ou embaixo de tijolos e madeiras. 

_ Julia querida. Não quero desanimar você, mas nós não moramos no  litoral. 

Então não perca seu tempo, pois aqui não existe nenhum crustáceo.  

(...) 

 

Agora que você leu o texto responda: 

a) Você concorda com a mãe da Julia? 

b) Qual é o crustáceo que Julia pode encontrar em sua casa, que vive em lugares 

úmidos? 

c) Você conhece mais algum crustáceo? 

 

 

 
CRUSTÁCEOS 
 

 

                                                Vista frontal                           Vista dorsal 



Os animais da classe crustácea 

possuem um exoesqueleto reforçado, 

formando uma carapaça rígida que dá origem 

ao nome, (do latim, crustaceus = que possui 

uma concha ou crosta). Estes animais 

possuem dois pares de antenas na cabeça. 

A maioria dos crustáceos habita os 

oceanos, existem poucas espécies que vivem 

em água doce ou ambientes terrestres úmidos, 

como alguns caranguejos e o tatuzinho-de-

jardim. O corpo da maioria dos crustáceos é 

dividido em cefalotórax e abdômen. Como 

você pode ver na divisão do corpo do 

camarão, o cefalotórax é formado pela cabeça 

e tórax fundidos. 

O abdômen é formado um uma quantidade variável de segmentos distintos, e 

na sua extremidade está localizado o ânus. 

A maioria dos crustáceos é de vida 

livre, mas existem espécies que quando 

adultas vivem fixas no substrato, como a 

craca. 

 

- Cracas em rochas da praia 

 

A alimentação dos crustáceos é variada, eles possuem estruturas localizadas 

na cabeça e tórax adaptadas ao tipo de alimentação do animal. Alguns animais 

como as cracas se alimentam por filtração retirando partículas de alimento da água. 

Outras apresentam sistema digestório e podem ter alimentação herbívora, carnívora 

ou parasitando outros animais. 

 

 



A maioria dos crustáceos respira por 

brânquias, mas as cracas respiram por uma região 

fina e permeável na carapaça que realiza as trocas 

gasosas, e o tatuzinho-de-jardim respira por 

traquéia. 

 

Tatuzinho-de-jardim 

 
REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS CRUSTÁCEOS 

 
A maioria dos crustáceos tem sexo separado e fecundação interna. 

Os ovos fecundados podem ficar fixos no corpo da fêmea ou dependendo da 

espécie são depositados no ambiente. 

Veja o esquema abaixo, ele representa o desenvolvimento de um caranguejo. 

 

 

 
 
 

 

 

A maioria das pessoas tem pavor de aranhas, é raro encontrar 

alguém que simpatize com elas. Mas todas são nocivas ao 

homem? Você conhece alguém que já foi picado por uma 

aranha? Como você sabe quando um animal é uma aranha? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Após a eclosão, a larva do caranguejo passa por várias mudas até atingir a forma 
adulta. 



ARACNIDEOS 

A principal característica dos animais que pertencem a 

classe dos aracnídeos é possuir oito pernas e ter o corpo 

dividido em cefalotórax e abdômen. 

No grupo dos aracnídeos estão aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos e 

outros, sendo na maioria aranhas e ácaros, daí o nome aracnídeos (do grego, 

arachne = aranha). 

Os aracnídeos além das pernas possuem outros apêndices como um par de 

pedipalpos, que podem ter diversas funções, entre elas a sensorial e um par de 

quelíceras, apêndices menores utilizados na captura de alimentos. 

Os aracnídeos de acordo com suas características podem ser classificados 

em: araneídeos, escorpionídeos e acarinos. 

Agora vamos conhecer um pouco mais sobre estes grupos: aranídeos:  

 

Aranhas 

O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen; 

Possui fiandeiras (apêndices tecedores de seda); 

Abdômen não segmentado; 

As quelíceras eliminam veneno por uma estrutura chamada aguilhão. 

 



Escorpionídeos: escorpiões 

 

Presença de ferrão na extremidade do abdômen (chamado télson); 

Abdômen dividido em pré-abdômen e pós-abdômen; 

Um par de pedipalpos em forma de pinças. 

 

 

 
 
Acarinos: ácaros e carrapatos 

 

Possuem cabeça, tórax e abdômen fundidos; 

Não possuem o corpo segmentado; 

Muitas espécies tem o corpo revestida por carapaça. 



 

 

 
A) Ácaro 

B) Ácaro do folículo piloso 

C) Ácaro-da-sarna, Sarcoptes scabei 

D) Ácaro adulto 

E) Ácaro-das-penas, Analges 

F) Carrapato 



A maioria dos aracnídeos tem a digestão iniciada fora do corpo, eles são 

carnívoros e alimentam-se de pequenos artrópodes que são capturados com auxílio 

dos pedipalpos e das quelíceras. O animal com função alimentar é picado pelo 

aracnídeo e seu corpo, dentro do exoesqueleto adquire uma consistência mais 

líquida, que é sugada pelo aracnídeo, os carrapatos alimentam-se de sangue dos 

outros animais. 

 

 

 
As trocas gasosas nos aracnídeos ocorrem por pulmões foliáceos formados 

por placas finas que possuem vasos sanguíneos ou por traquéias semelhantes as 

dos insetos. Os ácaros realizam as trocas gasosas por meio da superfície do corpo. 

 

REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ARACNÍDEOS 

 

Quanto a reprodução são características dos aracnídeos: 

 

Fecundação interna; 

A maioria é ovípara; 

Escorpiões e ácaros são vivíparos; 

Desenvolvimento direto, sem estágio larval. 

 

 



Os escorpiões liberam seus espermatozóides em pacotes conhecidos como 

espermatóforos no ambiente e conduzem a fêmea ate o local fazendo com que o 

poro genital dela entre em contato com o espermatóforo ocorrendo assim a 

fecundação. 

 

 QUILÓPODES 
 
Como representante da classe Quilópoda 

temos as lacraias também conhecidas como 

centopéias. Seu corpo é segmentado e achatado, 

dividido em cabeça e tronco alongado, possuem um 

par de pernas por segmento. 

Os quilópodes são predadores, alimentam-se 

geralmente de pequenos artrópodes, que são 

imobilizados pelo veneno eliminado  pela garra 

venenosa. 

Possuem traqueias responsáveis pelas 

trocas gasosas entre o corpo do animal e o 

ambiente. 

Os quilópodes possuem sexo separado e desenvolvimento direto. 

 
DIPLÓPODES 

 
O piolho-de-cobra é um diplópodes, seu corpo é cilíndrico e alongado, 

apresenta dois pares de pernas por segmento. 

Os diplópodes não possuem veneno, e alimentam-se de vegetais e animais 

mortos. 

Realizam as trocas gasosas por meio de 

traquéias. 

Os diplópodes possuem sexo separado e 

fecundação interna, são ovíparos. Geralmente o 

filhote ao sair do ovo apresenta 

aproximadamente sete anéis no tronco e os três 

primeiros pares de pernas. Novos anéis e pernas 

são adicionadas quando o animal sofre mudas. 



Você conhece os Artrópodes causadores de acidentes mais comuns de nossa 

região? 

 

 



 

 

 
 
  


