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“Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem... 

O ato de ver não é coisa natural. 

Precisa ser aprendido!” 

Rubem Alves 



 

 

 

 

RESUMO 

Considerando a importância de utilizar recursos didáticos como ferramentas de experimentação 

em Biologia, o presente trabalho visa apresentar uma estratégia alternativa ao ensino tradicional 

de Zoologia, muitas vezes baseado na memorização, por meio da produção de modelos 

didáticos de baixo custo e fácil acesso, com o intuito de apresentar uma alternativa a 

equipamentos de laboratório de custo elevado enquanto promove a interação social. Para isso, 

detalha em sua metodologia o passo a passo e desafios da produção dos artefatos e a importância 

da abordagem das temáticas em Zoologia no ambiente educacional. Como resultado, se mostra 

um material pautado no tempo evolutivo dos grupos de animais com caráter próximo a de um 

ensino por investigativo. O material desenvolvido pode oferecer ao professor um ambiente rico 

em material e levar os estudantes a refletir, discutir, ponderar e explicar o porquê de diversas 

características serem vinculadas a certos animais. Além disso, percebeu-se a dificuldade 

relacionada a produção de materiais didáticos que sejam adequados ao conteúdo programático 

e à metodologia, podendo acarretar um entrave para o desenvolvimento de novos projetos neste 

sentido. Ressaltou-se, ainda, a importância do desenvolvimento de metodologias ativas, como 

a proposta apresentada nesta tese.  

 

Palavras-Chave: Material didático. Zoologia. Baixo Custo. Ensino Básico. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Taking into account the importance of using didactic resources as tools for experimentation in 

Biology, the present work aims to indicate an alternative strategy to the Zoology traditional 

teaching, often based on memorization, through the production of low cost and easy access 

didactic models for the purpose of presenting an alternative to expensive laboratory equipment 

while promoting social interaction. To do that, it seeks to make clear the step by step and the 

artifacts production challenges, as well as the importance of social interaction and the effective 

approach of Zoology themes in its methodology. As a result, it shows a material lined in the 

animal groups evolutionary time, with a character close to investigation teaching. The 

developed material can offer a substantial environment to the teachers and make students think, 

discuss, ponder and explain why several characteristics are linked to certain animals. In 

addition, there is a difficulty related to the material production to be suitable to the syllabus and 

methodology, which could turn the development of new projects related to this subject into a 

barrier. Furthermore, it is relevant to highlight the importance of developing new active 

methodologies as shown in this thesis.  

 

Keywords: Teaching material. Zoology. Low cost. Elementary education.



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução ............................................................................................................................ 8 

2. Objetivos............................................................................................................................ 10 

2.1 Objetivos específicos .......................................................................................................... 10 

3. Revisão Bibliográfica ........................................................................................................ 11 

3.1 Recursos didáticos no ensino escolar ................................................................................. 13 

3.2 Ensino de Ciências e Zoologia ...................................................................................... 15 

3.2.1 Uso de recursos didáticos ................................................................................................ 18 

3.3 Materiais de baixo custo e fácil acesso .......................................................................... 19 

4. Proposta metodológica ...................................................................................................... 20 

5. Produção do Recurso ......................................................................................................... 25 

5.1 Hologramas .................................................................................................................... 26 

5.2 Fichas e cards................................................................................................................. 28 

5.3 Modelos .............................................................................................................................. 30 

5.4 Zoo-kits ............................................................................................................................... 36 

6. Outras sugestões de aplicação ........................................................................................... 38 

7. Discussão  .......................................................................................................................... 38 

8. Considerações finais .......................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

1. Introdução 

A Zoologia é um dos temas que precisa ser abordado na escola de acordo com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e que ocupa grande parte dos livros didáticos (SILVA, 

SILVA, 2015). Acreditamos que este conteúdo seja importante para a formação dos alunos, já 

que estuda os animais em variados aspectos, como taxonômicos, morfológicos, fisiológicos, 

ecológicos e compreende suas relações. 

Mesmo demonstrando grande importância, o processo de ensino-aprendizagem em 

relação aos conteúdos de Zoologia nos Ensinos Fundamental e Médio ainda é muito 

questionado pela forma como o desenvolvem em sala de aula. O método mais abordado adota 

aulas expositivas baseadas nos recursos didáticos quadro/lousa e livros didáticos (ROCHA, 

MAESTRELLI, 2014) em que o aluno apenas memoriza a matéria a fim de obter êxito ao 

término do bimestre. Segundo Amorim (2008), a didática dentro da Zoologia ainda se apoia na 

memorização de nomes e características de grupos que não apresentam conexão com outras 

áreas do conhecimento e não se adequa ao saber pessoal dos alunos. 

O ensino de Biologia ministrado de maneira compartimentada e descontextualizada é 

criticado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002) em suas Orientações Educacionais 

Complementares. O foco principal está frequentemente associado à classificação, anatomia e 

fisiologia comparadas e pouco se discute os ambientes em que os seres vivos estão inseridos e 

suas interações. Além disso, seguem um modelo onde as linguagens, métodos e conceitos não 

são associados a fenômenos biológicos em si e as vivências práticas desses conhecimentos. 

Para mudar essa realidade no ensino de Zoologia, não basta que o professor considere 

diferentes estratégias de ensino, mas também repense e reflita sobre sua prática pedagógica, sua 

didática e suas ideologias, fazendo com que suas aulas e o conteúdo assumam caráter 

transformador em relação ao discente, orientando-o a arquitetar sua autonomia no processo de 

aprendizagem e levando-o a construir seu próprio senso crítico (VIEIRA, 2013). Neste 

processo, também é importante notar que o saber pessoal dos alunos geralmente está associado 

ao senso comum e que, segundo Vigotsky, essas concepções apresentadas não os impedem de 

adquirir uma nova, mesmo que tenham sentidos contrários, não sendo necessária a formação de 

uma nova estrutura mental e sim a reformulação de uma concepção.  

Elementos mediadores que promovam o aprendizado, como experimentações e modelos 

didáticos, podem ser grandes aliados quando nos referimos a reformulação de uma concepção, 

funcionando como bons recursos aos professores e promovendo a superação do ensino pautado 

na memorização de conceitos do ensino de biologia. Consideramos que estes recursos podem 
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propiciar uma atmosfera estimulante que efetiva o aprendizado por meio de observação, análise 

e manipulação de materiais, facilitando a reflexão, melhorando a compreensão e retardando o 

esquecimento (SILVA, 2017). Além disso, levando em conta escolas estaduais, municipais e 

privadas no Brasil é possível observar a dificuldade de termos diversos materiais didáticos no 

ensino de Ciências e Biologia, realidade que se torna obstáculo para um aprendizado efetivo, 

sendo os mais apontados: a falta de recursos, ausência de infraestrutura adequada e pouco 

acesso aos recursos necessários (THEODORO, COSTA, ALMEIDA, 2015). Assim, 

instrumentos de mediação também auxiliam o docente a superar essas barreiras, principalmente 

se não apresentarem custo elevado. 

Sabendo que o material comercial e industrial para a realização de aulas-práticas em 

ciências não é de fácil acesso e aqueles que os deveriam fornecer, não o fazem, tornando-o 

escasso, cabe então ao professor buscar formas alternativas para promover o aprendizado (AXT, 

MOREIRA, 1991). Os materiais de baixo custo se mostram parceiros favoráveis nesta 

caminhada, já que há muito tempo pesquisadores como FERREIRA (1978) comprovaram que, 

além de possuírem um preço acessível, também podem ser facilmente transportados e 

reproduzidos, não precisam de espaços especiais como laboratórios para a realização das 

atividades, promovem o acesso às atividades práticas a todos os alunos e, ainda mais 

importante, sua utilização não evidencia diferença significativa de desempenho entre alunos 

que operam experimentos “caseiros”  quando comparados à experimentos comerciais 

(SHRIGLEY, 1971). Fato é que esse tipo de material, se utilizado de maneira correta, induz a 

investigação improvisando um laboratório, artefato imprescindível em aulas de ciências por ser 

uma disciplina experimental (YITBAREK, 2012). Entretanto o cuidado aos olhos dos 

professores é essencial, já que alguns tem a ideia errônea e confundem materiais de baixo custo 

com materiais sem custo algum, baseando-se apenas em sucata para incorporar seus artefatos, 

prática que não valoriza os alunos e sucateia o ensino de ciências nas escolas (AXT, 

MOREIRA, 1991). 

Como exemplo de recurso didático que faz jus a aplicabilidade de material de baixo 

custo, podemos destacar o uso de hologramas no ensino, bastante aplicado em aulas de 

Matemática, Física e Química, mas não muito explorado na área de Biologia. Levando em conta 

que no ensino de Biologia os professores necessariamente abordam conteúdos com nomes de 

difícil compreensão, o livro didático ao qual espera-se que o docente baseie suas aulas não é 

suficiente, precisando pautar seus ensinamentos em outros modelos que diminuam essa 

dificuldade (TESORI. MARTINS, 2018). Propostas vinculadas a modelos 3D podem promover 
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essa diminuição principalmente no ensino de Zoologia, pois recursos visuais em três dimensões 

são mais informativos por apresentarem movimento (WALKER, 2013).  

Em nossa proposta, consideramos que a aprendizagem pode ser facilitada a partir da 

visualização de um objeto físico para que se entenda o conceito formal. O uso de hologramas 

pautado nesse aspecto contribui para o desenvolvimento de habilidades visuoespaciais 

(ALMEIDA, LIMA, 2020), tornando a aprendizagem mais significativa através da promoção 

de envolvimento, levando ao desenvolvimento de maiores habilidades científicas por meio de 

indagações e explorações próprias, trazendo o mundo escolar ao encontro dos valores e 

interesses pessoais do aluno e, assim, tendo como resultado fonte de satisfação cultural 

(VIEIRA, 2013). 

Nesse sentido, torna-se iminente a importância dos recursos didáticos quando tratamos 

de conteúdos de Zoologia, principalmente quando levamos em conta a facilidade de os 

obtermos e utilizá-los.  

Determinamos nas páginas seguintes nossos objetivos, de modo a contemplar o que 

esperamos atingir com este projeto, seguido da revisão bibliográfica a qual nos apoiamos, nossa 

proposta metodológica e os materiais necessários para aplica-la. Por fim, discutimos sua 

aplicabilidade, chegando às conclusões através de discussões.  

 

2. Objetivos 

Considerando que a temática Zoologia pode ser mais bem compreendida e interessante 

se vinculada a experimentação; este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um novo 

material didático de baixo custo voltado a Zoologia, que pretende promover o aprendizado dos 

alunos de forma mais efetiva, intuitiva e prazerosa.  

2.1 Objetivos específicos 

• Apresentar um material de apoio ao ensino de Zoologia que promova a interação 

social; 

• Apresentar uma alternativa a equipamentos de laboratório que podem apresentar 

custo elevado; 

• Valorizar todas as etapas do projeto, desde a produção do recurso à sua posterior 

aplicação.  
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3. Revisão Bibliográfica  

Proposta no século XXI, as mudanças no que fazem referência a compreensão da 

diversidade biológica no domínio de uma visão evolutiva ainda não atingiram o ensino de 

Zoologia e Botânica (AMORIM, 2008). Amorim (2008) ainda destaca que a didática envolvida 

no ensino dessas áreas é fundamentada na memorização de nomes de grupos e características, 

não sendo interessantes pela dissociação a outras áreas e ao saber pessoal do aluno. 

O interesse em aprender Biologia vem através da maneira a qual o aluno é envolvido no 

processo. Para que o estudante se sinta estimulado, deve-se promover uma “aprendizagem 

ativa” que ultrapasse a memorização e a observação, por meio de atividades significativas em 

que os alunos discutam coletivamente, os levando a compreender o tema e respeitar os colegas 

e a si mesmos. Esse processo acarreta a oportunidade de construir modelos explicativos, 

argumentativos e a verificar contradições. Além disso, os alunos se sentem desafiados a 

questionar e valorizar as atividades coletivas que levem a discussões e elaboração de ideias e 

práticas conjuntas. (SÃO PAULO, 2011) 

Tendo em vista o trabalho em conjunto, a interação do aluno com seus colegas e o 

professor é uma etapa indispensável na construção de um novo conhecimento. Com relação a 

interação social, Vigostsky (2001) reitera que toda criança, na companhia de um parceiro mais 

capaz, pode fazer mais do que faria sozinha, mas essas ações devem estar incluídas nos limites 

de seu nível de desenvolvimento – Zona de Desenvolvimento Imediato – ZDI (VIGOTSKY, 

2001). 

Seguindo a perspectiva vigotskiana, ter assimetria entre os parceiros é uma característica 

básica para que haja interação social profícua para o aprendizado de conceitos científicos. Esta 

assimetria pode ser do ponto de vista cognitiva, cultural ou semiótica e, dependendo de sua 

natureza, os parceiros são chamados de mais ou menos capazes (VIEIRA, 2013). Vieira (2013) 

também destaca que no ensino formal o professor é considerado como parceiro mais capaz, mas 

quando todos os indivíduos em parceria em tese apresentam níveis de conhecimento similares, 

o reconhecimento do parceiro mais capaz surge dentro do próprio grupo, advindo da dinâmica 

de interação. Por isso, no ambiente escolar, consideramos importante promover atividades que 

permitam o trabalho em equipe e que haja tempo reservado para a comunicação, reflexão e 

argumentação entre os estudantes.  

 Com o intuito de promover a socialização dos alunos nas aulas de Biologia, as atividades 

lúdicas podem trazer resultados satisfatórios, por favorecer a construção do conhecimento, de 

modo a tornar o aluno um agente de sua aquisição. 
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Pesquisas realizadas com atividades de caráter lúdico têm evidenciado o auxílio que elas 

oferecem no sentido de desenvolver a cooperação, socialização e relações afetivas entre os 

alunos (PEDROSO, 2009). Pedroso (2009) também salienta que através da dinâmica das aulas, 

os conhecimentos podem resultar em ferramentas auxiliadoras na busca de soluções em frente 

a desafios de uma nova maneira e trazer uma nova visão de mundo ao alunado. 

Para abordar conceitos de Zoologia por meio de atividades lúdicas, podemos fazer uso 

de recursos didáticos que facilitem a compreensão dos conteúdos. Deste modo, além de 

estimular os alunos, também espera-se construir uma visão menos abstrata da Biologia.  

Ao fazer a escolha do recurso didático para suas aulas, o educador deve considerar uma 

série de fatores, embora as possibilidades de uso sejam vastas (COSTOLDI; POLINARSKI, 

2009). Um deles está relacionado a propiciar uma visão mais apurada ao aluno em relação ao 

conteúdo e ampliar sua capacidade de reter conhecimento, além de proporcionar estímulo ao 

ensino docente (TRIVELATO; OLIVEIRA, 2006). 

Também consideramos importante o uso de recursos diversos para evitar monotonia a 

qual as aulas geralmente são associadas, fazendo com que se tornem mais interessantes e 

favoreçam a obtenção de melhores resultados (COSTOLDI; POLINARSKI, 2009; SOUZA, 

2007). Ademais, quando fazemos uso de recursos didáticos específicos, elementos simples 

como sons, imagens, brincadeiras, materiais lúdicos e construção de maquetes são valorizados 

(PARRA, 1985).  

Ferreira e Justi (2005) destacam que as atividades de construção de modelos ajudam a 

promover um entendimento que transpassa a barreira da memorização. Quando Laburú, Barros 

e Kanbach, (2016) abordam o caso “de um estudante que aprende para evitar uma nota baixa 

ou uma surra, para passar de ano, para ter uma profissão mais tarde, para agradar o professor 

que considere simpático etc”, podemos abstrair que o aluno, quando aprende de forma 

mecânica, não apresenta qualquer tipo de aprendizagem significativa. Em contrapartida, temos 

aquele que se porta de maneira mais interessada ao manipular um experimento. Este, mesmo 

que não consiga aprender o conceito envolvido, consegue construir concepções cognitivas 

enquanto manipula o recurso. 

Para Matos et al. (2009), a partir da utilização de modelos didáticos produzidos pelos 

próprios alunos observa-se a grande contribuição trazida por eles para o aprendizado de um 

conteúdo. Isso se deve ao fato dessas atividades colaborarem com a troca entre eles e, assim, 

promoverem a disseminação do conhecimento e desenvolverem a criatividade e o espírito de 

equipe. 
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A maneira como utilizamos os recursos didáticos deve ser articulada à objetivos claros. 

O ideal é sempre os utilizarmos em conjunto a uma reflexão pedagógica a fim de atingir o 

objetivo proposto, sem que nos percamos em teorias, destaca Souza (2007). Ferreira e Justi 

(2005) também alertam para o fato de que ao trabalhar habilidades com os alunos se torna 

necessário delimitar mecanismos de ensino e as ações do professor envolvido nessa prática. 

Desta forma, entendemos que uma atividade de Ciências deve envolver reflexão, discussões, 

ponderações e explicações, sem se limitar a uma simples manipulação ou observação. Sendo 

assim, a construção de modelos é considerada um recurso didático favorável para a 

aprendizagem, pois além de ser um recurso lúdico que desperta a curiosidade, também contribui 

para o processo de ensino. 

De acordo com Pedroso (2009), as atividades lúdicas são reconhecidas pela sociedade 

por prover uma atmosfera agradável, prazerosa e, principalmente, planejada e enriquecida, 

levando a possibilidade de aprender diversas habilidades. Em sala de aula, fazer uso de 

atividades que seguem essa característica é levar os alunos à motivação para que sua 

participação seja mais espontânea.  

O modo como os indivíduos explicam seus resultados, sejam favoráveis ou não, estão 

relacionados à motivação, a qual geralmente demonstra fatores que levam a pessoa a seguir 

determinado caminho, diz Bzuneck (2001). Desta maneira, a motivação escolar permite prever, 

orientar e explicar como o aluno se porta no contexto escolar (GUTIÉRREZ, 1986).  

 

3.1 Recursos didáticos no ensino escolar 

 Damos o nome de recurso didático a todo material aplicado pelo professor a seus alunos 

e que tem a função de auxiliar no processo ensino aprendizagem de um conteúdo a ser estudado 

(SILVA, 2007). Sua utilização na Educação Básica já não é mais novidade quando nos 

referimos ao ensino no Brasil, recursos esses que sofrem constantes modificações desde sua 

introdução no país. Quando fazemos um panorama histórico para entender como eles foram 

introduzidos, percebemos que no século XIX estavam particularmente relacionados com 

recursos estrangeiros advindos da Europa e eram utilizados através de suas traduções ou 

adaptações, acabando por excluir conteúdo importante para estudantes brasileiros (BARRA, 

LORENZ, 1986). 

 Com a percepção de mau preparo dos livros utilizados pelas instituições escolares, surge 

em meados do século XX um movimento com a finalidade de relacionar esses materiais ao 

cotidiano brasileiro para que se enquadrassem aos padrões de ensino da época. Com isso, cria-

se o IBECC (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura) nos anos 50, que entre suas 
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maiores contribuições damos destaque ao desenvolvimento de kits experimentais que 

permitiam a interação com o aluno tanto em ambiente escolar quanto em sua residência. Apesar 

disso, os recursos internacionais ainda possuíam grande força e, no fim dessa mesma década, a 

tradução de materiais de origem estrangeira retorna, mas dessa vez dos EUA (BARRA, 

LORENZ, 1986). 

 É na década de 70 que projetos reconhecidos foram elaborados dentro do setor de ensino 

para que pudéssemos fazer uso de criações nacionais. O Ministério da Educação e Cultura cria 

o Projeto Nacional para Melhoria do Ensino de Ciências que, além de produzir materiais 

didáticos, também tinha como finalidade a capacitação de professores (BARRA, LORENZ, 

1986). 

 Consideramos importante que as redes de ensino promovam as atualizações dos 

professores, assim como estes não deixem de se autoavaliar, a fim de revisar conteúdos para se 

atualizar. Por isso, estar cada vez mais capacitado significa seguir (ou pelo menos tentar) a 

velocidade a qual as informações são geradas e conteúdos ressignificados. Caso contrário, 

estará limitado a apenas ensinar aquilo que aprendeu quando estudou, podendo atuar de forma 

ineficaz. Neste sentido, Silva (2015) destaca:  

É fato que o professor dos tempos atuais precisa ser formado sob paradigmas 

modernos, atualizados com o contexto da sociedade contemporânea, que 

permita a aplicação de seus conhecimentos e práticas pedagógicas, explorando 

a maior quantidade de recursos e metodologias possíveis (SILVA, 2015) 

 Hoje sabemos que os recursos didáticos facilitam a aprendizagem e que se aplicados de 

maneira adequada, onde o professor é o elo entre aluno e conhecimento, traz resultados 

satisfatórios (SOUZA, 2007). Por esta razão, seguindo as transformações para acompanhar as 

demandas do século XXI, é necessário adaptar os conteúdos aos recursos e utilizá-los como 

suporte experimental no desenvolvimento das aulas, organizando o processo de ensino-

aprendizagem e tornando as aulas potencialmente mais atrativas e objetivas. Vale lembrar que 

as situações e recursos didáticos não se restringem a sala de aula e qualquer material, desde que 

seja pedagogicamente válido, pode ser um agente experimental e de demonstração, seja em 

casa, museus, palestras e até mesmo conferências (MONTEIRO, GASPAR, 2006). 

 Inúmeras vantagens são relacionadas ao uso de atividades experimentais de 

demonstração. Além de tornar a interação social mais rica através de discussões que podem 

despertar curiosidades, questionamentos e maior participação, o aluno também consegue 

relacionar conhecimentos científicos com sua própria vivência e, através da observação, obter 

resposta imediata e isenta diretamente da natureza (GASPAR, 2009). Com o objetivo de 
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“promover interações sociais que tornem as explicações mais acessíveis a eficientes” 

(GASPAR, 2009), precisamos associá-las a equipamentos coerentes, pois quando há um 

descuido em relação as interações entre os estudantes e o experimento, este se torna equivalente 

a um recurso audiovisual simples, não levando os alunos a um momento de reflexão. 

 Por muito tempo as atividades de experimentação foram apresentadas aos alunos de 

duas maneiras: a primeira bastante utilizada em escolas tradicionais, é aquela que faz uso da 

experimentação como caráter ilustrativo, utilizando-a apenas após a explicação teórica e tendo 

como finalidade a memorização e a comprovação da informação fornecida; já a segunda nos 

remete a “receitas de bolo”, onde a experimentação é feita com base em guias, geralmente em 

busca de um resultado previamente conhecido, evitando erro e minando possibilidades de 

curiosidade. (ZÔMPERO et al, 2012). Acredita-se que por esse motivo, e também pela 

dificuldade em usufruir dos materiais de maneira ideal (MONTEIRO, GASPAR, 2006), muitos 

professores hesitam em inovar. Em contrapartida, a tentativa de obter resultados satisfatórios 

pode apresentar como pontos positivos, maior desenvolvimento cognitivo (por apresentar maior 

proximidade com a realidade), melhor fixação de conteúdo, aumentando assim o seu potencial 

de aprendizado, maior especificidade, diminuindo as chances de quebra de conteúdo e com isso, 

maior motivação por parte dos alunos (MONTEIRO, GASPAR, 2006).  

 Buscar alternativas inovadoras para o ensino está diretamente ligado a motivação 

docente, o que nos faz conectar à ideia de que para que o aluno se motive, é necessário que o 

professor traga esse engajamento. Segundo Cunha (1989) “Parece que ninguém pode ensinar 

bem alguma coisa, se não consegue para si uma resposta sobre a finalidade do conhecimento 

que aprofundou”. Ademais, grande parte dos professores acredita que quando temos a resposta 

de uma pergunta ou a resolução de um problema o assunto abordado acaba sendo menos 

interessante aos olhos dos alunos, já que daria por encerrada a problemática, mas não é o que 

se observa no dia a dia. Devemos também privilegiar o processo que nos faz chegar ao 

conhecimento, ou seja, a história por trás do resultado também pode ser de interesse aos 

estudantes (Vieira, 2013).   

 Cabe então ao professor promover uma postura motivadora que acarrete maior 

disposição do alunado, os levando a obter maior êxito na apropriação de seus conhecimentos, 

errando ou acertando. 

   

3.2 Ensino de Ciências e Zoologia 

 Em relação ao ensino de Ciências no Brasil, Barreto (1998) destaca 4 fases pelas quais 

passamos até chegar ao que se discute atualmente. 
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O ensino das verdades clássicas, que aconteceu na década de 20 do século passado, é o 

momento em que se acreditava em uma ciência imutável e pronta para ser transmitida. Já na 

década de 50, a experiência pela experiência visava evidenciar a realidade do aluno. A terceira 

fase vem logo na década seguinte e é chamada de solução de problemas pelo método científico, 

onde o aluno se torna o solucionador. As unidades de trabalho com base na tecnologia 

educacional é a última fase, surgida nos anos 70, e tem como guia o Comportamentalismo. 

De acordo com os comportamentalistas, desvendar a natureza e seus eventos, 

ressaltando que os acontecimentos apresentam relações sucessivas, é papel da Ciência. A 

diferença principal entre esse movimento e o que chamamos hoje de ensino por investigação é 

que este também estuda os estímulos e reações advindas da Ciência, mas ressalta a importância 

delas para a vida do indivíduo, o que não acontece se nos referimos à última fase destacada por 

Barreto (1998). 

Nos dias de hoje, ensinar ciências é também ter atenção para as questões ligadas a 

hábitos, costumes, crenças, tradições, que não são deixados pelo alunado do lado de 

fora da sala -de-aula. (OLIVEIRA, 2000) 

 

O aprendizado de Ciências assume como propósito dar sentido ao mundo, fazendo com 

que conhecimentos do cotidiano facilitem a obtenção de conhecimentos científicos, 

possibilitando sua compreensão sem que haja repetição (POZO, CRESPO, 2009). Essa é uma 

área que também contempla a Zoologia, tida como uma ciência antiga, mas com importância 

em relação ao currículo escolar reconhecida recentemente, apenas na metade do século XX. É 

organizada junto ao ensino de Biologia por menos de duas décadas, desde quando a Sociedade 

Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio) foi criada (SANTOS, TÉRAN, 2011). 

Atualmente, não só o Ensino de Ciências, mas sim todo o Ensino Básico no Brasil segue 

as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sendo um documento que 

essencialmente define o que os alunos devem aprender e as habilidades ligadas a essa 

aprendizagem (BRASIL, 2018). 

Tratando das Ciências, a Zoologia aparece incluída em diferentes grupos quando nos 

referimos aos Ensinos Fundamental e Médio. Para o Ensino Fundamental, é inserida em 

Ciências Naturais com destaque para Vida e Evolução. 

 

Quadro 1 – Diretrizes da BNCC com relação a conteúdos e habilidades referentes a Zoologia  – Ensino 

Fundamental 

Ano Conteúdo Habilidade 

2º ano Seres vivos no ambiente (EF02CI04) Descrever características de plantas e 

animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local 
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onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu 

cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles 

vivem. 

3º ano Características e 

desenvolvimento dos 

animais 

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo 

de vida (o que comem, como se reproduzem, como 

se deslocam etc.) dos animais mais comuns no 

ambiente próximo.  

(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações 

que ocorrem desde o nascimento em animais de 

diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o 

homem.  

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar 

grupos com base em características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, 

antenas, patas etc.). 

Fonte: BRASIL (2018) 

 

Já para o Ensino Médio é inclusa em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, tendo 

como foco a temática Vida, Terra e Cosmos, que é uma articulação dos eixos Vida e Evolução 

e Terra e Universo, trabalhados no Ensino Fundamental. Neste momento, as habilidades são 

divididas de acordo apenas com as competências específicas e não por séries, fazendo com que 

possam ser trabalhadas em diferentes momentos e trazendo maior autonomia ao professor para 

adequar o conteúdo à realidade a qual trabalha. 

 

Quadro 2 – Diretrizes da BNCC com relação a conteúdos e habilidades referentes a Zoologia  – Ensino 

Médio 

Competência específica Habilidades 

II – Analisar e utilizar 

interpretações sobre a 

dinâmica da Vida, da Terra e 

do Cosmos para elaborar 

argumentos, realizar 

previsões sobre o 

funcionamento e a evolução 

(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis 

propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas 

explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e 

do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.  

(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da 

vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as 

condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, 



18 

 

 

dos seres vivos e do 

Universo, e fundamentar e 

defender decisões éticas e 

responsáveis. 

com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como 

softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros). 

(EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para 

analisar a história humana, considerando sua origem, 

diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de 

interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade 

étnica e cultural humana. 

Fonte: BRASIL (2018) 

 

Para Santos e Terán (2013), o Ensino de Ciências é importante não só para a formação 

do aluno e seus conceitos científicos, mas também para sua formação como cidadão, podendo 

fazê-lo refletir, apresentar pensamento crítico e colaborar com a sociedade. Já na perspectiva 

Zoológica, deve integrar a Ciência, Tecnologia e Sociedade, para que dentro de um contexto 

ecológico-evolutivo possa estudar os animais e relacioná-los com ecossistemas. 

Apesar de ser de grande relevância para as Ciências da vida, o Ensino de Zoologia 

apresenta caráter tradicionalmente descritivo, onde é dividida em categorias taxonômicas e/ou 

didáticas e exposto aos alunos por atributos morfológicos e fisiológicos (JÚNIOR, 2013). Além 

disso, as aulas são centradas na transmissão de informações, onde a atividade é passiva e a 

estratégia mais usada é a utilização de livro didático e a transcrição no quando, fazendo com 

que a aula traga um caráter expositivo pautado na memorização (BRASIL, 1998) e não haja 

integração, nem conexão entre outras áreas, os alunos e o professor (OLIVEIRA, 2012). 

Em vista disso, aulas que tem potencial para despertar a curiosidade e aumentar as 

expectativas dos alunos, já que envolvem assuntos possivelmente relacionados a sua vida 

pessoal – como seu próprio corpo, vacinas, doenças, animais de estimação, notícias do mundo 

animal e vegetal, etc –, podem ser vistas como chatas por possuírem caráter descritivo, muitos 

nomes científicos, ciclos e tabelas a serem decorados (FERNANDES, 1998). 

Krasilchik (2004) “a biologia pode ser uma das disciplinas mais relevantes e 

merecedoras da atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais insignificantes e 

pouco atraentes, dependendo do que for ensinado e de como isso for feito”. 

 

3.2.1 Uso de recursos didáticos 

Ao fazermos um panorama sobre o ensino de Zoologia no Ensino Básico, temos que os 

recursos mais utilizados são o quadro, livro didático, vídeos e data-show, enquanto se faz menos 

uso de jogos, saídas de campo e coleções de animais (JÚNIOR, 2013). Em relação as 
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metodologias empregadas, se destaca o uso de metodologias expositivas e demonstrativas, 

sendo as metodologias investigativas e lúdicas menos exploradas. (JÚNIOR, 2013). 

Muitas vezes temos o livro didático como único recurso, sendo utilizado como um 

“guia” pedagógico. Este serve como um proveitoso colaborador, se utilizado de modo reflexivo 

e organizado, mas não exclusivo. Caso contrário, pode levar a dependência (tanto do professor 

quanto do aluno) por trazer conhecimentos “prontos”, estimulando assim a “decoreba” e a falta 

de criatividade (NICOLA, PANIZ, 2016). 

 Utilizar diferentes recursos didáticos e metodologias pode vir a trazer resultados 

satisfatórios, de maneira a transpor algumas dificuldades encontradas pelos professores em 

frente ao ensino de Zoologia. Desta forma, se torna importante criar maneiras de ensinar que 

incentivem e facilitem a aprendizagem, sejam dinâmicas, promovam interação e façam alusão 

a realidade dos alunos, a fim de facilitar a relação professor-aluno-conhecimento (NICOLA, 

PANIZ, 2016).  

Neste sentido, o professor desempenha papel importante ao adaptar os conteúdos aos 

recursos trabalhados, devendo estar atento a sua funcionalidade, para que além de promover o 

ensino também motive os alunos. De acordo com Nicola e Paniz (2016), a utilização dos 

recursos didáticos em aulas de Ciências e Biologia por si só faz com que os alunos demonstrem 

maior motivação e interesse e, ainda, que os professores se sintam mais motivados a estimular 

os estudantes. 

 

3.3 Materiais de baixo custo e fácil acesso 

O ensino de Biologia, frequentemente caracterizado como descritivo, onde as aulas 

possuem caráter expositivo pautado na memorização e as informações são apenas transmitidas, 

sem que haja integração ou conexão entre alunos, professores e outras áreas do conhecimento, 

pode trazer resultados mais proveitosos se vinculados a experimentações. 

Uma ótima ferramenta de auxílio a essas experimentações são os recursos didáticos 

construídos a partir de materiais de baixo custo e fácil acesso. Sendo simples, baratos e de fácil 

aquisição, segundo Wisniewski (1990), os experimentos com materiais de baixo custo 

permitem que os alunos enxerguem e façam ciências em todo e qualquer lugar.  

Além disso, fazer uso de materiais de baixo custo e fácil acesso muitas vezes permite 

que os próprios alunos consigam construir o aparato desejado, levando-o ao seu envolvimento 

no processo de aprendizagem (KRASILCHICK, 2004). Ainda segundo Krasilchick (2004), a 

construção de seu recurso didático também faz com que limitações relacionadas ao modelo, 
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como entenderem que são apenas simplificações de um objeto real ou fases de um processo 

dinâmico, sejam diminuídas. 

Diversos projetos que utilizam materiais de baixo custo como recurso didático para 

promover experimentações já foram implementados em escolas e universidades com o intuito 

de divulgar a ciência. Entre eles podemos destacar a Banca da Ciência, inaugurada em 2008 na 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP) (AMORIM, 

VERSOLATO, IZIDORO, 2019), a qual serviu de inspiração para este trabalho.  

A Banca da Ciência procura através de materiais de baixo custo e fácil acesso divulgar 

ciência através da confecção de experimentos de caráter lúdico investigativo, buscando 

estimular o interesse em ciências naturais. 

 

 

4. Proposta metodológica 

 À vista do que foi proposto, procuramos inserir nesta metodologia um material didático 

que possa, através da ludicidade, fazer com que os alunos do Ensino Básico, ao aprender 

Zoologia, se distanciem de modelos pautados em memorização e sejam motivados a fazerem 

reflexões. 

Para tal, sugerimos a utilização de hologramas 3D em sala de aula juntamente a 

produção de conjuntos de materiais de baixo custo e fácil acesso que permitam a produção de 

modelos animais referentes a clados dentro da Zoologia. Esses materiais de baixo custo e fácil 

acesso são dispostos em “zoo-kits”, que incluem materiais necessários para a montagem de um 

animal específico inserido em um clado. 

Tendo em vista que se aprende na escola que os animais são divididos taxonomicamente 

em Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie seguindo a proposta de Karl von 

Linné – conceitos de caráter abstrato –, faz-se necessário o desenvolvimento de um material 

didático pautado na visão evolutiva que apoie o ensino desses conceitos.  

O presente material didático abrange os filos apresentados dentro do reino denominado 

Animália e deve seguir uma metodologia apoiada em 4 etapas. As etapas propostas se 

diferenciam em conteúdo para que possam ser adaptadas ao Ensino Fundamental e Médio, de 

acordo com seu possível nível de desenvolvimento (ZDI), seguindo a perspectiva vigotskiana. 

Sendo assim, Ensino Fundamental e Médio compartilham atividades da primeira, 

segunda e última etapas, sendo divididos de acordo com o fluxograma a seguir: 

Fluxograma 1 – Etapas metodológicas 
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Fonte: própria autora 

 

Etapa 1 – Montagem dos hologramas 

Espera-se que em substituição às fotos utilizadas nos livros didáticos como ferramenta 

de ensino pelos professores na abordagem do tema, seja feita a reprodução de hologramas dos 

animais representados nos modelos. Sua demonstração deve acontecer através de um prisma 

feito a partir de um material de acrílico (como caixas de CD) e a tela de um celular, como 

demonstramos na imagem 1. Deste modo, os alunos tem a oportunidade de perceber 

movimentos relacionados aos animais futuramente construídos e fazerem suposições a suas 

características, a fim de relacioná-las a caráteres evolutivos e ecológicos. 

 

Imagem 1 – Reprodução de holograma através de um celular 

 
Fonte: própria autora. 

 

Estes hologramas funcionarão como elementos de mediação, permitindo que os 

discentes façam representações mentais dos conteúdos que compõem o mundo real, mas não 
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aparecem com frequência em seu campo de visão ou nunca foram vistos. Azevedo (2012) diz 

que a utilização de materiais em três dimensões complementa o conteúdo formal abordado nas 

aulas, pois desperta o interesse e entusiasmo em relação aos conteúdos de forma lúdica, 

favorecendo a participação ativa dos alunos e facilitando a construção de processos psicológicos 

superiores, indo ao encontro das concepções de desenvolvimento humano a que Vigotsky 

(2001) se refere. 

É importante que os hologramas sejam disponibilizados pelo professor e sejam 

reproduzidos seguindo a ordem cronológica de surgimento dos grupos durante toda a prática. 

Deste modo, os alunos podem basear a montagem dos modelos animais em um referencial e 

reconhecer caracteres evolutivos.  

 

Etapa 2 – Montagem dos modelos 

As relações entre aprendizagem e desenvolvimento cognitivo exercem papel importante 

nos estudos de Vigotsky (2001), onde o processo de aprender antecede o de desenvolvimento e 

este último é mais efetivo quando há interação com outras pessoas, em especial, com parceiros 

mais capazes. A partir disso foi pensada uma prática que envolvesse a formação de grupos para 

promover a interação entre os discentes sob a orientação do professor. 

Nesta etapa de nossa proposta metodológica espera-se que o professor divida a turma 

em que trabalha em 3 grupos, para atuar em conjunto até o fim do processo.  

Todo o Ensino Básico é contemplado por essa etapa, porém com singelas modificações.  

• Ensino Fundamental 

Baseando-se na premissa de que se aprende dentro dos limites de seu nível de 

desenvolvimento, acredita-se ser mais adequado trabalhar apenas com um filo por vez, tendo a 

variante de animais pertencentes ao mesmo clado. 

Tendo separado a turma em 3 grupos, cada um deles recebe: 1. Ficha contendo o nome 

do animal que deve ser representado no modelo + características evolutivas do grupo; 2. zoo-

kit referente ao filo. 

Nesta etapa, espera-se que os alunos construam o artefato de forma a demonstrar as 

características dispostas na ficha e desenvolva habilidades a partir do trabalho em grupo, como 

a cooperação e a argumentação ao explicar e defender seus pontos de vista. 

• Ensino Médio 
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Como os alunos do Ensino Médio já apresentam um nível de compreensão mais elevado, 

espera-se conseguir estudar todos os filos simultaneamente, com o intuito de fazer um panorama 

evolutivo geral. 

Tendo separado a turma em 3 grupos, cada um deles recebe: 1. 3 nomes de animais (um 

referente a cada filo); 2. Fichas contendo características evolutivas dos filos referentes aos 

nomes que receberam; 3. 3 zoo-kits, também referentes aos nomes que receberam. 

Nesta etapa, espera-se que os alunos relacionem o nome dos animais aos filos aos quais 

pertencem, além de construírem os artefatos de forma a demonstrar as características dispostas 

nas fichas e trabalhem habilidades a partir do trabalho em grupo, assim como os alunos do 

Ensino Fundamental. 

 

Etapa 3 – Rodada de observação OU justificativa  

Esta etapa apresenta diferentes nomes quando relacionada ao Ensino Fundamental ou 

Médio por esperarmos que os alunos cheguem a diferentes objetivos. É importante que nesta 

etapa o professor direcione o aluno, facilitando a observação do que deseja obter como resultado 

e também motivando os alunos. 

 

• Ensino Fundamental 

Rodada de observação 

Nesta etapa, o aluno deve voltar o seu olhar a uma observação mais apurada ao 

holograma e ao modelo construído por ele e os integrantes de seu grupo, de modo a evidenciar 

as características que aparecem em ambos ou em apenas um deles. 

Espera-se que façam construções lógicas que sejam determinantes para indicar que o 

modelo animal pertence ao grupo em questão. 

• Ensino Médio 

Rodada justificativa 

Neste momento, cada grupo deve justificar a escolha da relação que fizeram entre os 

nomes dos animais ofertados e os filos aos quais estão incluídos, fazendo alusão ao holograma, 

de preferência. 

Espera-se que a resposta de cada grupo envolva todos os processos de pensamento até 

chegarem na conclusão do par ideal, assim conseguindo evidenciar as características essenciais 

para tal determinação. 
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Etapa 4 – Discussão e reflexão 

Esta é a última etapa da metodologia e tem como objetivo induzir o alunado a reconhecer 

hábitos e aspectos evolutivos através da reflexão por meio de um jogo.  

Para seguir o propósito da etapa, deve-se fazer uso de 10 cards que contenham palavras 

de modo a incitar os alunos a fazerem perguntas de caráter investigativo direcionadas a outros 

grupos, sendo elas: onde? (2x), quantos(as)? (2x) como? (2x) e por que? (2x) para o Ensino 

Fundamental; e onde? (2x), quando? (2x) como? (2x) e por que? (2x) para o Ensino Médio. 

Estes cards contendo palavras norteadoras devem ser dispostos em um recipiente. A 

interação continua a partir de um sorteio feito por um integrante de cada grupo, que discutirá 

com seus colegas para elaborar uma pergunta direcionada a outro grupo, utilizando a palavra 

sorteada. Quando todos os grupos tiverem feito uma pergunta a partir da palavra sorteada, 

inicia-se outra rodada.  

Cada pergunta e resposta deve ser validada pelo professor, verificando se os conceitos 

empregados estão de acordo com a base científica e, a cada rodada, o grupo que se aproximar 

ou chegar a uma resposta certa, pontua.  

Esta dinâmica deve ocorrer até que o último card seja utilizado. 

 

 

• Ensino Fundamental 

Ao se tratar do Ensino Fundamental, todos os grupos terão construído um modelo de 

animais pertencentes ao mesmo filo. Por isso, é importante que, fazendo uso das perguntas 

direcionadas, consigam encontrar similaridades que os unem como grande grupo e os 

diferenciem em menores. 

Alguns exemplos de perguntas que podem nortear as discussões a nível de Ensino 

Fundamental são: 

▪ Onde os animais desse grupo vivem? 

▪ Como os animais desse grupo se alimentam? 

▪ Por que um animal voa e o outro não? 

▪ Quantas pernas os animais desse grupo têm? 

 

• Ensino Médio 
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Em relação ao Ensino Médio, cada grupo já terá informações suficientes sobre seus 

próprios filos, advindos da etapa 3. Por isso, é interessante que descubram características, 

hábitos e aspectos gerais e evolutivos não relacionados aos seus próprios modelos. 

Para seguir o propósito da etapa, assim como no Ensino Fundamental, o uso de cards 

que contenham palavras de modo a incitar os alunos a fazerem perguntas de caráter 

investigativo direcionadas a outros grupos é essencial.  

Alguns exemplos de perguntas que podem nortear as discussões a nível de Ensino Médio 

são: 

▪ Onde podemos encontrar animais do Filo Platyhelminthes? 

▪ Qual a função da concha para os animais do Filo Mollusca? 

▪ Como os animais do Filo Porífera se alimentam? 

▪ Quando e por que os animais do Filo Arthropoda precisam trocar seu 
exoesqueleto? 

 

Nesses processos, vale considerar novamente a importância do professor como parceiro 

mais capaz. Caso os estudantes cometam algum equívoco em alguma das etapas, é importante 

que o professor explique o erro o relacionando a caracteres evolutivos e/ou ecológicos para que 

eles avancem dentro de seu nível de conhecimento. 

Deste modo, a utilização de perguntas e sua posterior discussão baseada no que foi 

observado pelos alunos fará com que a abordagem do assunto não seja mecânica, despertará 

ânsia de aprendizado nos discentes e os levarão a desenvolver um raciocínio lógico para 

entender a qual filo cada animal pertence e porquê, deixando pra trás a necessidade do 

aprendizado por simples memorização. 

 

5. Produção do Recurso  

Nesta etapa de nosso trabalho apresentamos a descrição dos principais passos na construção 

do recurso didático proposto. Temos como objetivo destacar o processo que utilizamos para 

chegar ao resultado final, onde destacamos o que se espera dos estudantes e verificamos a 

funcionalidade de diversos materiais. 

Para produzir o holograma e os modelos didáticos fez-se uso de materiais de baixo custo e 

fácil acesso, de modo a facilitar o acesso a recursos didáticos diversos que podem ser 

reproduzidos de maneira acessível. 

Espera-se que, seguindo o passo a passo proposto e o auxílio do professor, os alunos 

consigam reproduzir e fazer uso dos recursos indicados. Além disso, para que os alunos 
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montem os modelos relacionados a cada grupo estudado de maneira eficiente, espera-se que as 

características físicas encontradas também possam ser observadas nos hologramas. 

Ademais, todos os materiais utilizados e o passo a passo para produção de cada recurso 

utilizado na proposta se encontram em apêndices. 

 

5.1 Hologramas 

Artefato 

Neste trabalho não utilizaremos um holograma em si, mas sim uma propriedade de 

transparência e reflexão do vidro (no nosso caso um plástico transparente), onde a imagem que 

conseguimos observar é a refletida pela pirâmide, advinda do celular. Com isso, conseguimos 

ver a sobreposição de imagens a partir do reflexo e ter a impressão de que a imagem final 

projetada “flutua” e apresenta um aspecto tridimensional. 

Fazemos uso o nome de “Holograma” por esse experimento ser comumente denominado 

de “Holograma caseiro”, mas destacamos que os processos para produzir hologramas 

normalmente necessitam de luz laser e a imagem produzida e observada se modifica conforme 

o observador se movimenta, o que não acontece neste ensaio. 

Nas imagens abaixo demonstramos o que o observador do holograma “caseiro” 

visualiza ao olhar a imagem formada de diferentes ângulos. 

 

Imagem 2 – Foto frontal: “holograma caseiro” 

 

Fonte: própria autora 

 

 

Imagem 3 – Foto lateral: “holograma caseiro” 
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Fonte: própria autora 

 

Para que a imagem flutuante seja mais bem observada, é importante que o ambiente 

esteja escuro ou que se utilize um fundo preto, de modo a fazer com que vejamos apenas a luz 

projetada pelo celular e refletida pela pirâmide.   

Em nossos ensaios experimentais, verificamos o uso de diversos materiais, entre eles as 

garrafas PETs. Por serem um dos materiais de plástico transparente mais recorrentes no 

cotidiano dos estudantes, acreditamos que este seria a primeira opção de vários alunos para a 

montagem do holograma por ser bastante acessível, porém este objeto não atinge o objetivo que 

desejamos. Por ser um material curvo, a garrafa PET prejudica a função de reflexão, por isso é 

importante esclarecer que o material a ser utilizado ao montar a pirâmide não seja curvo e não 

apresente muitas ranhuras, de modo a melhorar a funcionalidade do holograma. 

Envolvendo o aluno nesse processo, procuramos evidenciar que materiais de seu 

cotidiano podem ser utilizados e, por esse motivo, recomendamos que o grupo traga o material 

necessário de sua residência.  

Para facilitar a montagem a todos os grupos, além de seguir um passo a passo, também 

fazemos uso de um molde para guiar a nossa produção, ambos disponíveis no apêndice A. Ao 

final, todos os grupos terão uma pirâmide de plástico transparente que pode ser utilizad a pelo 

celular de um dos integrantes do grupo ou pelo do professor. 

 

Vídeo 

Para que o artefato produzido funcione, precisamos de um vídeo que o permita construir 

um holograma. Vídeo este que a imagem deve estar replicada em 4 partes, para que quando 

colocarmos a pirâmide exatamente no meio entre essas imagens, consigamos a reflexão ideal 

para obtermos nosso holograma. Deste modo, podemos encontrar os vídeos através da Internet, 

mas também os construir. 
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Se optarmos por procurar os vídeos que precisamos utilizando a Internet, basta digitar 

“Holograma 3D” ou “Hologram video” na barra de pesquisar do site da plataforma. Deste 

modo, eles te oferecerem uma grande variedade de opções e, caso nos sintamos contemplados 

com o que a plataforma tem a oferecer, não precisamos montar um vídeo autoral.  

Para o atual projeto, não foi possível encontrar vídeos em formato 3D dos animais aos quais 

queríamos representar, por isso se tornou necessária a produção de um vídeo de autoria própria.  

Para isso, devemos procurar um vídeo ou gif que vá ao encontro as nossas necessidades 

(demonstrando as características que esperamos verificar em cada animal), deixa-lo em uma 

pasta de nosso computador e transformá-lo em um vídeo específico para reproduzir uma 

imagem tridimensional. No apêndice B demonstramos o passo a passo da construção de um dos 

vídeos produzidos por nós.  

Durante a produção do vídeo, nos deparamos com algumas ações que julgamos importantes. 

Uma delas é a dimensão das diagonais do retângulo que precisaremos utilizar para dispor o 

vídeo nas 4 posições ideais: ele deve apresentar o mesmo tamanho e mesma largura – a qual 

julgamos ideal ser 25cm –, bem como estar centralizado no slide. 

Além disso, também disponibilizamos o link dos vídeos para holograma usados no nosso 

trabalho. O acesso está disponível em uma pasta do Google Drive disponibilizada pelos autores 

deste trabalho.  

 

5.2 Fichas e cards 

Fichas 

Para a produção das fichas contendo informações dos filos e clados pertencentes a eles, 

utilizamos como auxiliar um editor de textos, pois acreditamos que fazê-los de forma escrita 

utilizando papel e caneta demandaria um tempo maior do professor voltado a esse processo.  

Seguindo a premissa de proporcionar um ensino que se distanciasse da memorização 

plena, mas que também não diminuísse a possibilidade de interações, tomamos o cuidado de 

apresentar as informações necessárias de forma mais branda, sem ser em forma de 

características pontuais que nos remetessem apenas a decorá-las como uma lista. Desta maneira, 

podemos levar os alunos a discutirem sobre as informações oferecidas a eles e fazerem 

suposições e descobertas sobre esses grupos.  

• Ensino Fundamental 

Estando de acordo com o que sugere a BNCC em relação às habilidades EF02CI04, 

EF03CI04 e EF03CI06, tomamos como modelo o filo Arthropoda. A escolha desse Filo foi 

feita devido aos animais que o compõem. Por fazerem parte do cotidiano do aluno, os leva a 
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relacioná-los ao ambiente em que vivem, as características sobre seu modo de vida e compará-

los de forma mais efetiva. 

Deste modo, temos como exemplo: 

Quadro 3 – Exemplo: Ficha  para Ensino Fundamental 

Grupo Animal Características 

Insetos Abelha Os animais deste grupo possuem 6 

pernas, corpo dividido em 3 tagmas 

e são o grupo com maior 

quantidade de espécies encontradas 

Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

Todas as fichas voltadas para o Ensino Fundamental tendo como modelo o filo 

Arthropoda estão disponíveis no Apêndice C. 

 

• Ensino Médio 

Seguindo o que sugere a BNCC em relação a Competência Específica II, os alunos 

devem conseguir analisar e realizar interpretações sobre a evolução e funcionamento dos seres 

vivos, fundamentando suas decisões. Por isso, reiteramos nossa escolha em trabalhar com todos 

os filos e fazê-los serem associados a seus representantes. 

Deste modo, temos como exemplo: 

 

Quadro 4 – Exemplo: Ficha  para Ensino Médio 

Grupo Animal Características 

Arthropoda Aranha Os animais deste grupo possuem 

pernas com articulações, seu corpo é 

composto por segmentações e 

protegido por uma camada rígida 

chamada exoesqueleto quitinoso 

 Fonte: Adaptado de Brusca, 2018  

 Todas as fichas voltadas para o Ensino Médio também estão disponíveis no Apêndice C. 

 

Cards 

Assim como as fichas, utilizamos como um auxiliar um editor de textos para sua 

produção. 
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Os cards foram produzidos com o intuito de trazer uma proximidade com a investigação. 

Através deles, os alunos são estimulados a fazerem perguntas e descobrirem características 

evolutivas e ecológicas relacionadas aos grupos estudados. 

 

Quadro 5 – Exemplo de Cards 

 

 

 

 

 

            Fonte: própria autora 

 

 Com a utilização dos cards, os alunos de um grupo serão induzidos a fazerem perguntas 

a alunos de outros grupos. Neste sentindo, fazendo uso do exemplo que dispomos, as perguntas 

poderia ser: para o Ensino Fundamental – “Onde os animais desse grupo vivem?”; e para o 

Ensino Médio – “Onde podemos encontrar animais do Filo Platyhelminthes?”. 

Todos os cards estão disponíveis no Apêndice D. 

 

 

5.3 Modelos 

A produção dos modelos pelos alunos tem como objetivo destacar características dos 

grupos estudados. Para isso, fizemos a montagem de 7 modelos piloto (sendo 2 voltados para 

o Ensino Fundamental e 5 com enfoque para o Ensino Médio), baseados nas características 

dispostas nas fichas. 

Apresentamos uma lista de materiais utilizados para representar as características do 

grupo e passo a passo da montagem para cada modelo no apêndice E. No apêndice seguinte 

(apêndice F) também indicamos materiais que podem ser utilizados na montagem de outros 

modelos que ainda não foram construídos e verificados por nós. Além disso, destacamos a 

importância da escolha dos materiais para a produção dos modelos, já que pensamos, além de 

representar os animais, em também aproximar o máximo possível os modelos dos animais 

reais, mesmo que de maneira simplificada.  

Lembramos que o passo a passo para montagem dos modelos, diferente do passo a passo 

referente ao holograma, não deve ser disposto aos alunos, mas servir como um material de 

Ensino Fundamental 

Onde? Onde? 

Ensino Médio 

Onde? Onde? 
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apoio ao professor. Este material permite ao docente guiar o olhar dos discentes a 

características importantes e ajudá-los, caso necessário, na construção dos aparatos. 

Tomando como apoio os hologramas e também as fichas entregues aos alunos, trazemos 

aqui um exemplo dos modelos que esperamos obter como resultado fazendo o uso dos zoo-kits 

disponíveis. Além disso, determinamos que os hologramas e modelos são artefatos 

complementares e devem ser utilizados concomitantemente, de modo a suprir limitações que 

as escolhas dos materiais possam trazer. 

É importante enfatizar que para produzir todos os modelos, o uso de tesoura, cola e/ou 

fita adesiva é imprescindível.  

• Ensino Fundamental 

Quadro 6 – Grupo: Aracnídeos 

Grupo Representante Características Materiais utilizados 

Aracnídeos Aranha Corpo segmentado 

 

Pompom 

Membros articulados  Arame encapado 

Exoesqueleto quitinoso Filme plástico 

Olhos Olhos de plástico 

Fonte: própria autora 

 

Imagem 4 – Expectativa de modelo de aracnídeo montado por alunos do Ensino Fundamental 

 
Fonte: própria autora 

 

Para este modelo, esperamos que o aluno consiga diferenciar as duas segmentações do 

corpo de um aracnídeo e suas pernas articuladas. Consideramos que para este nível do Ensino 

Básico não haja a necessidade de seguir um rigor científico relacionado a qual região as 

articulações provêm, pois para esse grupo a visualização dessa característica se torna mais 

difícil. 

 

Quadro 7 – Grupo: Insetos 

Grupo Representante Características Materiais utilizados 
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Insetos  Abelha 6 pernas Arame encapado 

Olhos Olhos plásticos 

Corpo dividido em 3 

tagmas 

Pompom 

Um par de antenas Arame encapado 

2 Pares de asas Lacres de latinha 

Fonte: própria autora 

 

Imagem 5 – Expectativa de modelo de inseto montado por alunos do Ensino Fundamental 

 
Fonte: própria autora 

 

Em relação a este modelo, espera-se que o aluno perceba a divisão do corpo do inseto 

em 3 tagmas, o número de patas em relação aos aracnídeos (que diminui em dois números), a 

presença de asas e antenas. 

 

• Ensino Médio 

 

Quadro 8 – Filo: Cnidaria  

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Cnidaria Água viva Tentáculos urticantes Elásticos coloridos 

Cavidade 

gastrovascular com 

abertura única 

Tampinha de garrafa 

Corpo mole sem órgãos Bexiga + gel 

Fonte: própria autora 

 

Imagem 6 – Expectativa de modelo de Cnidaria  montado por alunos do Ensino Médio 
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Fonte: própria autora 

 

Ao montar este modelo, espera-se que os alunos identifiquem os tentáculos a partir do 

holograma e façam suposições sobre o modo de vida destes animais, além de imaginarem onde 

pode ser a abertura única que funciona como boca e ânus. Essas informações são importantes 

pois permitem comparações com outros grupos, principalmente em relação ao primeiro grupo 

a surgir dentro de Animália. 

 

Quadro 9 – Filo: Platyhelminthes 

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Platyhelminthes Planária Ocelos Olho de plástico dividido 

ao meio 

Corpo achatado no 

dorso ventralmente 

Massinha 

Fonte: própria autora 

 

Imagem 7 – Expectativa de modelo de Platyhelminthes montado por alunos do Ensino Médio 

 
Fonte: própria autora 
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Quando observamos este modelo, sua montagem pode aparentar ser mais fácil em 

comparação aos que referenciam outros grupos, principalmente porque fazemos uso de apenas 

dois materiais. Em contrapartida, é interessante discutir o porquê este grupo é tido como o 

terceiro grupo dentro de Animália e a que seus “olhos” são referenciados. 

Se fez necessária a modificação em relação a representação dos “olhos” da planária 

representada (divididos ao meio) porque, apesar da similaridade com olhos, estes apenas 

possuem a função de distinguir entre ambientes mais ou menos iluminados. 

 

Quadro 10 – Filo: Mollusca  

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Mollusca Caracol Corpo mole Massinha 

Concha rígida Tampinha de garrafa (2x) 

  Tentáculos + olhos Arame encapado + olhos 

plásticos 

Fonte: própria autora 

 

Imagem 8 – Expectativa de modelo de Mollusca  montado por alunos do Ensino Médio 

 
Fonte: própria autora 

 

Em relação a montagem do modelo que faz referência ao Filo Mollusca, é importante 

ressaltar a escolha dos materiais envolvidos no processo. Para que este se aproximasse da 

melhor maneira possível ao animal real, a escolha por massinha ao invés de biscuit fez com que 

o corpo mole pudesse ser melhor representado, já que o biscuit se torna mais rígido com o 

tempo. 

Além disso, esperamos dos alunos que consigam fazer referência a presença de órgão e 

onde eles estão dispostos neste animal, a sua madeira de locomoção e ecologia. Acredita-se que 

a representação da rádula (uma característica que caracteriza o grupo) também é importante e 

capaz de ser visualizada externamente, mas esta característica não pode ser identificada através 

do holograma, por isso escolhemos não a representar. 
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Quadro 11 – Filo: Arthropoda  

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Arthropoda Aranha Corpo segmentado Pompom 

4 pares de pernas  Arame encapado 

Exoesqueleto quitinoso Filme plástico 

Olhos Olhos de plástico 

Fonte: própria autora 

 

Imagem 9 – Expectativa de modelo de Arthropoda  montado por alunos do Ensino Médio 

 
Fonte: própria autora 

 

Fazendo um paralelo ao que esperamos da montagem de uma aranha entre o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, esperamos do último que obtenha um maio rigor científico, 

conseguindo não só de diferenciar as segmentações do corpo e suas pernas articuladas em 

relação aos outros grupos, como também de onde essas pernas se originam. Além disso, seria 

interessante comparar este grupo aos que o antecedem e o sucedem. 

 

Quadro 12 – Filo: Chordata 

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Chordata Peixe Corpo + olhos Dobradura de papel + 

olhos plásticos 

Fendas Branquiais e 

cauda 

Papel 

Fonte: própria autora 

 

Imagem 10 – Expectativa de modelo de Chordata  montado por alunos do Ensino Médio 
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Fonte: própria autora 

 

Neste Filo, apesar de possuir diversas características que os diferencie de outros grupos, 

a característica externa mais visíveis são as fendas branquiais e a cauda. Deste modo, 

acreditamos que o melhor representante para esse grupo são os peixes, pois apresentam essas 

duas características não apenas na sua fase embrionária, mas também na fase adulta. 

Além disso, quando comparado ao primeiro grupo, os Porífera, muita coisa se distingue. 

Se torna interessante, então, fazer um apanhado geral de caracteres evolutivos que torna 

interessante a presença e o desenvolvimento de cada animal. 

 

5.4 Zoo-kits 

Os zoo-kits são um agrupamento de materiais de baixo custo e fácil acesso que devem 

ser entregues aos alunos junto com as fichas, de modo que os habilitem a fazer a prática 

proposta.  

Estes também foram baseados nos modelos construídos para o trabalho apresentado. 

• Ensino Fundamental 

 

Imagem 11 – Exemplo de zoo-kit voltado ao Ensino Fundamental 
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Fonte: própria autora 

 

Sendo o zoo-kit destinado a montar uma abelha, este zoo-kit deve contar os seguintes 

materiais: 3 pompoms (2 de mesma cor e 1 de cor diferente), quatro lacres de lata, 1 arame 

encapado, 2 olhos de plástico, ficha com as informações sobre o grupo e animal a ser 

representado pelo modelo. 

 

• Ensino Médio 

Imagem 12 – Exemplo de zoo-kit voltado ao Ensino Médio 

 
Fonte: própria autora 

 

Este zoo-kit é referente a montagem de uma água viva e por isso deve conter: 1 bexiga, 

1 tampa de garrafa, 15 elásticos, sabonete líquido, ficha contendo nome do animal e 

características do grupo ao qual está inserido. O kit também deve conter o nome do Filo, 

lembrando que cada grupo recebe 3 kits e deve associar a que grupo os animais pertencem, por 

isso o nome do grupo deve ser entregue fora do kit. 
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6. Outras sugestões de aplicação  

Analisando as normas presentes na BNCC, consideramos pertinente a aplicação deste 

material didático inserido nas aulas direcionadas ao Ensino Básico. Ainda reiteramos que é 

essencial ensinar Zoologia ou apresentar os seres vivos de acordo com seu tempo evolutivo, a 

fim de atingir as habilidades que se esperam do alunado.  

Felizmente o material didático proposto não se limita a apenas uma aplicação, podendo 

servir como material complementar a maneira individualizada de ensinar de cada professor. 

Além disso, por ser de baixo custo, o material desenvolvido aumenta a viabilidade de sua 

aplicação, já que é facilmente reproduzido. 

Para tal, o recurso proposto pode ser utilizado antes e depois do conteúdo trabalhado como 

ferramenta de verificação da aprendizagem, para introduzir ou finalizar um conteúdo e até 

mesmo como método avaliativo. 

Além disso, se diversificarmos os modelos para atender as zonas de desenvolvimento de 

outros níveis de ensino, torna-se ainda mais ampla sua utilidade, podendo ser reestruturado para 

atender as necessidades do Ensino Superior.  

Ainda, quando tratamos de interdisciplinaridade, o uso do “holograma caseiro” que 

utilizamos como parte do nosso recurso pode facilmente ser inserido nos estudos dentro de outra 

área das Ciências, facilitando sua integração.  

 

7. Discussão  

Quando comparamos Ensino Fundamental ao Ensino Médio indo de encontro às respectivas 

zonas de desenvolvimento imediato dos estudantes a que Vigotsky (2001) se refere, esperamos 

que os integrantes do Ensino Médio apresentem níveis que os permitam estudar conceitos 

científicos mais complexos. Por isso, o material didático proposto segue uma metodologia 

diferenciada voltada as necessidades específicas de cada grupo. Entretanto, a metodologia 

começa e termina da mesma maneira. Começar da mesma forma permite que os alunos de 

ambos níveis, além de já iniciarem uma atividade em grupo, também compartilhem de uma 

prática que os levará a fazer comparações futuras necessárias para o desenvolvimento de seu 

conhecimento. Já para terminar de maneira congruente, procura-se trazer reflexões, discussões, 

ponderações e explicações para que o material didático não se limite apenas a uma observação 

ou manipulação (SILVA, 2017), fazendo com que o ensino demonstre caráter de aproximação 

com o ensino por investigação.  
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Adicionalmente, fazendo menção a produção dos materiais pelos alunos, Matos et al. (2009) 

destaca que esta prática pode trazer a aula um caráter lúdico, encorajando a cooperação, 

socialização, relações afetivas entre os alunos e motivação, sendo este último característica 

essencial para promover o ensino. 

A produção do material didático pode trazer diversos desafios aos alunos quando a 

metodologia for aplicada, mas também traz ao professor antes mesmo da aplicação. Entre essas 

dificuldades, podemos pontuar o planejamento da metodologia sem ou com poucas falhas que 

contemplem os objetivos esperados, a escolha dos materiais utilizados, encontrar ou produzir 

os vídeos, entre outros.  

Quando nos referimos aos hologramas, os vídeos a serem reproduzidos, com exceção 

daqueles não encontrados na rede, precisam ser confeccionados pelo professor, trazendo a 

dificuldade de acesso a tecnologias e ao seu uso. Além disso, ao reproduzir os modelos, é 

importante que nos atenhamos às características que podem ser facilmente associadas aos 

hologramas, de modo a induzir os alunos a uma montagem melhor guiada. 

É interessante notar também que, segundo a BNCC, parâmetro atual ao qual as escolas mais 

se respaldam, os conteúdos envolvendo Zoologia são apenas mencionados na primeira parte do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, não sendo disposto na segunda metade do Ensino 

Fundamental. Tal observação nos fez questionar o quão significativo é este conteúdo 

direcionado aos alunos deste nível de ensino, onde o ensino de Biologia é um recurso importante 

para o desenvolvimento de práticas de Ciências do alunado e de sua relação com o mundo, 

sendo necessário abordar, por exemplo, conceitos voltados à evolução e questões relacionadas 

aos grupos zoológicos. 

Por fim, o professor também deve-se atentar aos materiais utilizados para a montagem dos 

modelos e em como esses artefatos serão utilizados. Segundo Nicola e Paniz (2016), a diferença 

de diversos recursos didáticos pode vir a trazer resultados satisfatórios se associados a uma 

metodologia adequada que facilite o entendimento do aluno, por isso, no nosso trabalho fizemos 

a escolha dos materiais baseado na proximidade ao animal que a utilização de cada um deles 

nos proporcionaria. Por exemplo, utilizamos os arames de aço encapados como as pernas dos 

Arthropoda representados por podermos dobrá-los, os remetendo a articulações, bem como 

preferimos fazer uso de massa de modelar ao invés de biscuit para representar o corpo de 

Mollusca, assim, o material não enrijeceria e traria a ideia de um corpo mole.  
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8. Considerações finais 

Por meio deste trabalho, pudemos apresentar uma estratégia alternativa ao ensino de 

Zoologia através do uso de modelos didáticos de baixo custo e fácil acesso. Estes modelos têm 

a capacidade de serem incluídos em aulas do Ensino Básico de modo a facilitar o acesso a 

experimentação, sem custo elevado. 

A produção dos modelos foi pensada para ser utilizada pautada na interação social, desde 

o início com a montagem do holograma, passando por todas as etapas do processo, até chegar 

a uma discussão com possibilidade de investigação. A interação social associada à ludicidade 

pode levar a um entendimento que transpasse a memorização, pois motiva o aluno, fazendo 

com que ele se envolva no seu próprio processo de aprendizagem. 

Validar a importância deste trabalho também é considerável, já que a utilização de recursos 

didáticos se mostra importante ao ensino e, ainda mais especificamente, a ideia de inserir 

imagens 3D no Ensino de Biologia é contemporânea. Além disso, avaliando o uso de materiais 

didáticos no Ensino de Zoologia, a discussão do processo de desenvolvimento de um material 

é pouco abordada, onde geralmente se faz a aplicação sem evidenciar como reproduzi-los. 

A produção dos materiais didáticos realmente leva tempo e necessita de estudo para ser 

adequada ao conteúdo e à metodologia. É por esse motivo que somos levados a pensar que a 

variedade desses projetos e o desenvolvimento de materiais são pouco empregados, 

apresentando uma baixa taxa de produção. Entretanto, se trabalharmos em conjunto para 

solucionar lacunas que podem ser evidenciadas no decorrer do processo, este se torna mais 

acelerado, motivador e claro. 

Em relação a expectativas futuras, pretende-se produzir os modelos restantes e, com todos 

os modelos e artefatos prontos, aplicar a metodologia. Deste modo, teríamos a possibilidade de 

qualificar o estudo e ainda investigar o uso do lúdico para induzir a motivação do aluno.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Molde e passo a passo para produção do holograma caseiro 

Artefato 

Materiais utilizados  

▪ Material de acrílico; 

▪ Tesoura; 

▪ Molde; 

▪ Fita adesiva; 

▪ Caneta permanente. 

 

Imagem 13 – Molde  

 
Fonte: própria autora 

 

Instruções 

▪ Recortar o molde disponível; 

▪ Demarcar a extremidade do molde 4 vezes no material de acrílico, com o auxílio de uma 

caneta permanente; 

 

Imagem 14 – Acrílico demarcado 4 vezes 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Recortar o material de acrílico, a fim de obter 4 moldes deste material; 

 

Imagem 15 – 4 moldes em acrílico 



 

 

 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Com o auxílio de fita adesiva, conectar os moldes dois a dois pelas laterais diagonais; 

 

Imagem 16 – moldes conectados 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Com o auxílio de fita adesiva, conectar as laterais diagonais restantes. Deste modo, 

obtemos a forma de uma pirâmide. 

 

Imagem 17 – pirâmide em acrílico: vista superior 

 
Fonte: própria autora 

 

Imagem 18 – pirâmide em acrílico: vista lateral 

 
Fonte: própria autora 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE B – Produção de vídeo 3D 

 Quando encontramos vídeos que não nos servem nas redes, faz-se necessária sua 

produção. Deste modo, é essencial que os vídeos estejam dispostos em um fundo preto, assim, 

apenas o que queremos será destacado, pois tudo o que tem cor refletirá no acrílico utilizado 

para montar a pirâmide. 

Como resultado final, procuramos obter um vídeo dividido em 4 sessões, com o que 

procuramos destacar rotacionados ao centro e reproduzidos no mesmo instante.  

 

Imagem 19 – produção do vídeo: resultado esperado  

 
Fonte: própria autora 

 

Vídeo 

Para a produção dos vídeos utilizados nos hologramas caseiros, com a finalidade de 
reproduzir imagens tridimensionais, utilizamos o programa Power Point 2017. 

 

Instruções 

▪ Escolher um vídeo ou gif que contemple suas necessidades (pode ser de sua galeria ou 
baixado da internet); 

▪ Abrir o programa Power Point no computador e escolher a opção “Apresentação em 
branco” 

▪ Clicar com o botão direito do mouse sobre o primeiro slide e escolher a opção “Formatar 

plano de fundo”, seguir com os comandos “preenchimento sólido>cor>escolher cor 
preta. 

 
Imagem 20 – Slide 1 com fundo preto 



 

 

 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Na barra de ferramentas, clicar em inserir>mídia>vídeo>este dispositivo; 

▪ Selecionar o vídeo desejado e clicar em inserir; 

▪ Na barra de ferramentas, clicar em inserir>formas>selecionar Sinal de Multiplicação; 

▪ Clicar na forma inserida> formatar> selecionar altura e largura da forma> definir ambas 

como 25cm; 

▪ Na barra de ferramentas, clicar em formatar>alinhar>centralizar; 

▪ Na barra de ferramentas, clicar em formatar>alinhar>alinhar ao meio; 

▪ Clicar novamente na forma inserida e no círculo amarelo que aparece do lado superior 

esquerdo;  

 

Imagem 21 – Destaque para círculo amarelo, lado esquerdo superior 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Tendo clicado no círculo, deve-se segurar e arrastar para baixo, a fim de afinar a forma;  



 

 

 

 

Imagem 22 – Forma “X” fina  

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Clicar sobre a forma com o botão direito do mouse>enviar para trás; 

▪ Clicar no vídeo e diminuir seu tamanho, de modo a caber em um dos espaços 

demarcados pela forma; 

 

Imagem 23 – Vídeo no espaço demarcado pela forma “X” 

 

Fonte: própria autora 

 

▪ Clicar sobre o vídeo com o botão direito do mouse>copiar; 

▪ Utilizar o comando “ctrl+v” 3 vezes seguidas, de movo a fazer 3 cópias do vídeo; 

▪ Rotacionar cada cópia do vídeo em um espaço delimitado pela forma, sempre 

direcionadas ao centro; 

 

Imagem 24 – 4 vídeos direcionados ao centro nos espaços demarcados pela forma “X”  



 

 

 

  
Fonte: própria autora 

 

▪  Clicar na forma>delete; 

▪ Selecionar os 4 vídeos pressionando a tecla “ctrl” enquanto clica nos vídeos, um de cada 

vez; 

▪ Na barra de ferramentas, clicar em Animações>painel de animação; 

▪ Selecionar todos os gatilhos que aparecem do lado direito da tela pressionando a tecla 

“ctrl” enquanto clica neles, um de cada vez;  

 

Imagem 25 – Gatilhos selecionados 

  
Fonte: própria autora 

 

▪  Utilizar a tecla “delete” para apagar os gatilhos; 

▪ Na barra de ferramentas, clicar em Animações>Painel de Animação>Iniciar>selecionar 

a opção “Com o anterior”;  



 

 

 

▪ Na barra de ferramentas, clicar em Arquivo>Exportar>Criar Vídeo>Determinar 

qualidade, som e tempo do vídeo>Criar Vídeo. 

 

Imagem 26 – Finalizando a  produção do vídeo no Power Point 2017  

  
Fonte: própria autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE C – Fichas (Grupos)  

 Tendo como base a nossa metodologia, onde cada animal é montado separadamente, 

seguimos o mesmo para as fichas que entregamos junto com os zoo-kits. Neste apêndice cada 

tabela faz referência a uma ficha. 

 É essencial notar que as fichas para o Ensino Médio devem ser separadas em duas, sendo 

1. o grupo e 2. o animal a ser representado junto com suas características. Deste modo, o aluno 

deve relacionar 1 a 2, como esperamos em referência a metodologia.  

 

Materiais utilizados  

▪ Papel; 

▪ Impressora; 

▪ Tesoura; 

 

Instruções 

▪ Imprimir as tabelas e recortá-las. 

 

• Ensino Fundamental 

Quadro 13 – Ficha Crustáceos 

Grupo Animal Características 

Crustáceos Caranguejo Os animais deste grupo possuem 

pernas com articulações e corpo 

protegido por uma camada rígida 

chamada exoesqueleto quitinoso. 

Também possuem dois pares de 

antenas. 

Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

Quadro 14 – Ficha Insetos 

Grupo Animal Características 

Insetos Abelha Os animais deste grupo possuem 6 

pernas, corpo dividido em 3 tagmas, 

2 pares de asas e são o grupo com 

maior quantidade de espécies. 

Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 



 

 

 

Quadro 15 – Ficha Aracnídeos 

Grupo Animal Características 

Aracnídeos Aranha Os animais deste grupo possuem 

quelíceras e 8 pernas. Os aracnídeos 

produzem seda que pode servir para 

reprodução. 

Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

• Ensino Médio 

 

Quadro 16 – Ficha Porifera  

Grupo 

 Porifera 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

Quadro 17 – Ficha Cnidaria  

Grupo 

Cnidaria 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

Quadro 18 – Ficha Platyhelmintes 

 

Animal Características 

Esponja Os animais deste grupo vivem 

presos no substrato marinho e são 

constituídos da junção de células da 

forma mais simples conhecida, 

sendo o primeiro grupo no Reino 

Animalia. 

Animal Características 

Água viva Os animais deste grupo apresentam 

duas camadas de células em seu 

corpo e fazem digestão fora da 

célula justamente por isso. Há uma 

única abertura que funciona como 

boca e ânus e são providos de 

tentáculos urticantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

Quadro 19 – Ficha Mollusca  

Grupo 

Mollusca 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

Quadro 20 – Ficha Annelida  

Grupo 

Annelida 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

Quadro 21 – Ficha Nematoda  

Grupo 

Nematoda 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

Quadro 22 – Ficha Arthropoda  

 

Grupo 

Animal Características 

Planária Os animais deste grupo apresentam 

simetria bilateral e seu corpo é 

achatado, permitindo que ocorra 

respiração cutânea e crescimento. 

Eles são encontrados em ambientes 

marinhos, de água doce e terrestres 

úmidos. 

Grupo 

Platyhelminthes 

Animal Características 

Caracol Os animais deste grupo têm corpo 

vermiforme, em sua grande maioria 

protegidos por uma concha rígida. 

Animal Características 

Minhoca Os animais deste grupo também 

possuem o corpo vermiforme, com 

com segmentação interna e externa 

visível em formato de anéis. 

Animal Características 

Lombriga Os animais deste grupo têm corpo 

cilíndrico vermiforme recoberto por 

uma cutícula flexível, que é uma 

camada protetora. 



 

 

 

Arthropoda 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

Quadro 23 – Ficha Echinodermata  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

Quadro 24 – Ficha Chordata  

Grupo 

Chordata 

 

 
Fonte: Adaptado de Brusca, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal Características 

Aranha Os animais deste grupo possuem 

pernas com articulações, seu corpo é 

composto por segmentações e 

protegido por uma camada rígida 

chamada exoesqueleto quitinoso. 

Animal Características 

Estrela do mar Os animais deste grupo são 

majoritariamente marinhos com 

movimento lento. Iniciam seu ciclo 

de vida como vermes bilatérios 

típicos, mas quando adultos passam 

a ter uma forma radial.  

Grupo 

Echinodermata 

Animal Características 

Peixe Os animais deste grupo apresentam 

fendas branquiais e cauda. 



 

 

 

APÊNDICE D – Cards 

Quadro 25 – Cards Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: própria autora 

 

Quadro 25 – Cards Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: própria autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Fundamental 

Onde? Onde? 

Quantos(as)? Quantos(as)? 

Como? Como? 

Por que? Por que? 

Ensino Médio 

Onde? Onde? 

Quando? Quando? 

Como? Como? 

Por que? Por que? 



 

 

 

APÊNDICE E – Passo a passo para construção dos modelos 

Para a construção de todos os modelos, se faz necessário o uso de tesoura, cola líquida 

e/ou fita adesiva. 

• Ensino Fundamental 

o Aracnídeos 

Quadro 26 – Grupo: Aracnídeos 

Grupo Representante Características Materiais utilizados 

Aracnídeos Aranha Corpo segmentado em 

2 partes 

 

Pompom 

4 pares de pernas  Arame encapado 

Olhos Olhos de plástico 

Exoesqueleto quitinoso Filme plástico 

Fonte: própria autora 

Instruções 

▪ Separar o zoo-kit referente a Aracnídeos; 

▪ Com o auxílio da cola líquida, colar a extremidade dos dois pompons disponíveis um 

ao outro; 

▪ Ainda fazendo uso da cola líquida, colar os olhos plásticos no pompom anterior; 

▪ Com o auxílio de uma tesoura, cortar o arame encapado em 8 partes iguais; 

▪ Moldar as partes cortadas de arame encapado para que se remetam a pernas com 

mobilidade; 

▪ Colar os arames encapados em um dos pompons fazendo uso de cola líquida, quatro do 

lado direito e outros quatro do lado esquerdo; 

▪ Adicionar o filme plástico de forma justa ao que já foi construído. 

 

Imagem 27 – Expectativa de modelo de aracnídeo montado por alunos do Ensino Fundamental 

 



 

 

 

Fonte: própria autora 

 

o Insetos 

Quadro 27 – Grupo: Insetos 

Grupo Representante Características Materiais utilizados 

Insetos  Abelha 6 pernas Arame encapado 

Olhos Olhos plásticos 

Corpo divido em 3 

tagmas 

Pompom 

Um par de antenas Arame encapado 

2 pares de asas Lacres de latinha 

Fonte: própria autora 

Instruções 

▪ Separar o zoo-kit referente a Insetos; 

▪ Com o auxílio da cola líquida, colar às extremidades do pompom de cor única os 

pompons de cores iguais disponíveis, de modo a ficarem enfileirados; 

Imagem 28 – Pompons colados 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Ainda fazendo uso da cola líquida, colar os olhos plásticos no pompom anterior; 

▪ Com o auxílio de uma tesoura, cortar o arame encapado em 7 partes iguais; 

▪ Moldar 6 partes cortadas de arame encapado para que se remetam a pernas com 

mobilidade; 

▪ Colar os 6 arames encapados que se remetem a pernas no pompom do meio fazendo uso 

de cola líquida, três do lado direito e outros três do lado esquerdo; 

▪ A sétima parte cortada do arame encapado deve ser desenrolada, a fim de apenas dois 

segmentos únicos do arame; 

▪ Descartar um segmento único de arame encapado e dividir o outro em duas partes iguais;  



 

 

 

 

Imagem 29 – Arames cortados 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Colar as duas partes do arame encapado único acima dos olhos plásticos no pompom 

anterior, fazendo referência às antenas; 

▪ Adicionar os lacres de latinha na parte dorsal do pompom do meio, dois a direita e outros 

dois a esquerda. 

 

Imagem 30 – Expectativa de modelo de inseto montado por alunos do Ensino Fundamental 

 
Fonte: própria autora 

 

• Ensino Médio 

o Cnidaria 

Quadro 28 – Filo: Cnidaria  

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Cnidaria Água viva Tentáculos urticantes Elásticos coloridos 

Cavidade 

gastrovascular com 

abertura única 

Tampinha de garrafa 



 

 

 

Corpo mole sem órgãos Bexiga + sabonete 

líquido 

Fonte: própria autora 

 

Instruções 

▪ Separar o zoo-kit referente a Cnidaria; 

▪ Encher a bexiga com o sabonete líquido (pode ser necessário o auxílio de alguma 

ferramenta que ajude neste processo, como uma seringa); 

▪ Fazer um nó na abertura da bexiga; 

▪ Com o auxílio da cola líquida, adicionar a tampa de garrafa ao nó da bexiga; 

 

Imagem 31 – Bexiga com tampa de garrafa  

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Fazer um corte em 10 elásticos de modo a formarem uma linha reta e não mais um 

círculo; 

▪ Utilizando cola ou fita adesiva, colar as extremidades dos elásticos ao redor da tampa 

de garrafa. 

 

Imagem 32 – Elásticos colados ao redor da tampinha de garrafa 



 

 

 

 
Fonte: própria autora 

 

Imagem 33 – Expectativa de modelo de Cnidária  montado por alunos do Ensino Médio 

 
Fonte: própria autora 

 

o Platyhelmintes 

Quadro 29 – Filo: Platyhelminthes 

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Platyhelminthes Planária Ocelos Olho de plástico dividido 

ao meio 

Corpo achatado no 

dorso ventralmente 

Massinha 

Fonte: própria autora 

Instruções 

▪ Separar o zoo-kit referente a Platyhelmintes; 

▪ Amassar a massinha para que ela obtenha uma aparência fina; 



 

 

 

▪ Moldar a massinha em forma de seta; 

▪ Cortar o olho de plástico ao meio; 

▪ Adicionar os pedaços dos olhos na parte da seta que mostra a direção. 

 

Imagem 34 – Expectativa de modelo de Platyhelminthes montado por alunos do Ensino Médio 

 
Fonte: própria autora  

 

o Mollusca 

Quadro 30 – Filo: Mollusca  

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Mollusca Caracol Corpo mole Massinha 

Concha rígida Tampinha de garrafa (2x) 

  Tentáculos + olhos Arame encapado + olhos 

plásticos 

Fonte: própria autora 

Instruções 

▪ Separar o zoo-kit referente a Mollusca; 

▪ Moldar a massinha de modo a obter um cilindro; 

▪ A partir da massinha moldada em forma de cilindro, a torcer de modo a forma a letra 

“S”; 

▪ Unir as tampas de garrafa pela parte inferior com o auxílio de fita adesiva; 

▪ Adicionar as tampas de garrafa unidas à volta interior da letra “S”; 

 

Imagem 35 – Tampa de garrafa conectada a massinha  

 



 

 

 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Cortar um filamento de aproximadamente 2cm do arame encapado e desenrolá-lo, a fim 

de obter dois segmentos únicos do arame; 

▪ Descartar um único de arame encapado e dividir o outro em duas partes iguais; 

▪ Fixar um olho plástico em uma das extremidades das duas partes únicas do arame 

encapado, com o auxílio de cola líquida; 

 

Imagem 36 – Parte única do arame encapado com olhos colados 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Encaixar na parte superior do “S” que formamos com a massinha as duas partes únicas 

do arame farpado já com os olhos fixados. 

 

Imagem 37 – Expectativa de modelo de Mollusca  montado por alunos do Ensino Médio 



 

 

 

 
Fonte: própria autora  

 

 

o Arthropoda 

Quadro 31 – Filo: Arthropoda  

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Arthropoda Aranha Corpo segmentado 

 

Pompom 

4 pares de pernas  Arame encapado 

Olhos Olhos de plástico 

Exoesqueleto quitinoso Filme plástico 

Fonte: própria autora 

Instruções 

▪ Separar o zoo-kit referente a Arthropoda; 

▪ Com o auxílio da cola líquida, colar a extremidade dos dois pompons disponíveis um 

ao outro; 

▪ Ainda fazendo uso da cola líquida, colar os olhos plásticos no pompom anterior; 

 

Imagem 38 – Corpo segmentado em dois tagmas com olhos já adicionados 

 
Fonte: própria autora 



 

 

 

 

▪ Com o auxílio de uma tesoura, cortar o arame encapado em 8 partes iguais; 

▪ Moldar as partes cortadas de arame encapado para que se remetam a pernas com 

mobilidade; 

 

Imagem 39 – Arame encapado moldado 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Colar os arames encapados na parte ventral do pompom anterior fazendo uso de cola 

líquida, quatro do lado direito e outros quatro do lado esquerdo; 

 

Imagem 40 – Arames encapados colados na parte ventral do pompom anterior 

 
Fonte: própria autora 

 

▪ Adicionar o filme plástico de forma justa ao que já foi construído. 

 

Imagem 41 – Expectativa de modelo Arthropoda montado por alunos do Ensino Médio 



 

 

 

 
Fonte: própria autora  

 

o Chordata 

Tabela 32 – Filo: Chordata  

Filo Representante Características Materiais utilizados 

Chordata Peixe Copo + olhos Papel (15x15) + olhos 

plásticos 

Fendas Branquiais e 

cauda 

Cortes no papel 

Fonte: própria autora 

Instruções  

Para este modelo, decidimos recorrer a uma dobradura e utilizar como base os passos 

demonstrados no vídeo “Moving Paper Fish | Paper Crafts for Kids”, disponibilizado pelo Canal 

Easy Kids Craft no YouTube. Para isso, devemos: 

▪ Separar o zoo-kit referente a Chordata; 

▪ Seguir as instruções disponíveis no vídeo; 

▪ Fazer cortes laterais transversais em frente às nadadeiras anteriores, 3 do lado esquerdo 

e 3 do lado direito, com o auxílio de uma tesoura. 

 

Imagem 42 – Expectativa de modelo Chordata montado por alunos do Ensino Médio 

 
Fonte: própria autora  



 

 

 

APÊNDICE F – Indicação de materiais para modelos ainda não testados  

 Para a construção de todos os modelos, se faz necessário o uso de tesoura, cola líquida 

e/ou fita adesiva. 

• Ensino Fundamental 

Quadro 33 – Grupos do Filo Arthropoda  

Grupo Representante Características Materiais  

Crustáceos Carangueijo Dois pares de antenas Massinha 

Pernas com articulações Arame encapado 

Exoesqueleto Filme plástico 

Corpo + olhos Pequeno pote + olho 

plástico 

Fonte: própria autora 

 

• Ensino Médio 

Quadro 34 – Filos em Animália  

Grupo Representante Características Materiais  

Porifera Esponjas Simetria radial Papelão 

Poros na parede do 

corpo 

Canudo de plástico e 

papel manteiga 

Annelida Minhoca Corpo segmentado por 

anéis 

Massinha e fio dental 

(demarcar as 

segmentações) 

Nematoda Lombriga Corpo cilíndrico afilado 

nas extremidades 

Massinha 

Cutícula rígida que 

reveste o corpo 

Papel laminado 

Echinodermata Estrela do mar Endoesqueleto calcário Palito de bambu 

Fonte: própria autora 

 

 

 

 


