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CONSULTORIA

Discuta com seus colegas e escreva o
que você observa.

raquelcbarros.blogspot.com

A maioria dos seres vivos
que observamos na figura
acima são animais. Os
animais estão classificados
no Reino Animal. Este
reino possui seres vivos que
são
pluricelulares
e
heterotróficos.
Você
se
lembra destes termos? Vá ao
material
pedagógico
do
primeiro Bimestre!

Seres vivos pluricelulares são formados por _________________
células. E seres vivos heterotróficos não produzem seu próprio
alimento e se alimentam de ____________ seres vivos.

CIÊNCIAS

- 7º Ano

grupoescolar.com

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

3º BIMESTRE / 2012

Você reconhece todos os seres vivos
nesta figura ao lado? Você acha que todos
são animais? Ou tem algum vegetal?

Coordenadoria de Educação

O QUE VAMOS ESTUDAR NESTE BIMESTRE?

Neste bimestre, vamos estudar alguns seres vivos do
Reino Animal. Mas será que em todo Reino Animal os
seres vivos são iguais? Você notou alguma diferença?
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Observe os animais abaixo e liste as semelhanças e as diferenças que você pode observar entre eles:
123desenhosparacolorir.com

acordacatolico.files.wordpress.com

midisegni.it

portalsaofrancisco.com.br

Coordenadoria de Educação

TODO REINO ANIMAL TEM ORGANISMOS IGUAIS?

Veja o esqueleto da cobra.
Ela possui coluna
vertebral. Portanto, é um
animal ____________.

3º BIMESTRE / 2012

Alguns animais possuem uma coluna
vertebral para sustentar o seu corpo. Esses
animais são chamados de vertebrados. E
outros não possuem a coluna vertebral. São
denominados de invertebrados.

CIÊNCIAS

yuryteodosio.blogspot.com

Esqueleto de uma COBRA CASCAVEL

- 7º Ano

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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TODOS OS INVERTEBRADOS SÃO IGUAIS?

CIÊNCIAS

recantodaspalavras.com.br

portalsaofrancisco.com

Os animais invertebrados são muito diferentes.
Dizemos que existe uma enorme diversidade
entre os animais que compõem esse grupo.

Para fazer uma revisão do que você estudou,
sugerimos que vá à Educopédia em 7º ano, Ciências
e Reino Animal. Leia sobre o assunto e faça as
atividades propostas ali.

3º BIMESTRE / 2012

a77.com.br

Registre aqui as suas observações:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

- 7º Ano

E agora? O que você acha? Será que todos os invertebrados são iguais?

Coordenadoria de Educação

Observe, com atenção, os animais abaixo. Todos eles são invertebrados? __________

5

Figura 1

Figura 2

3- Que borboleta iria sobreviver na
flor da figura 1?
_____________________________
4- E qual iria sobreviver na figura 2?
_____________________________

3º BIMESTRE / 2012

multypatron.blogspot.com

2- Explique as suas escolhas.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Coordenadoria de Educação

desenhoparacolorir.net

a) que borboleta você caçaria na
flor da figura 1?
_________________________
b) que borboleta você caçaria na
flor da figura 2?
_________________________

- 7º Ano

1- Se você fosse um pássaro que se
alimenta de borboletas...

CIÊNCIAS

Observe as duas figuras abaixo. Pinte a flor da Figura 1 de vermelho e a flor da Figura 2 de amarelo.
É para colorir somente a flor. Depois, pinte uma borboleta da Figura 1 de amarelo e outra de vermelho (use
o mesmo lápis de cor que usou para pintar as flores). Faça o mesmo na Figura 2.

Você percebeu que algumas borboletas irão ser caçadas e outras não, dependendo da cor da flor. É o que
chamamos de seleção natural, ou seja: é o ambiente que seleciona os mais aptos. No caso deste exemplo, a
nossa flor age como um ambiente que seleciona a borboleta que melhor pode se “esconder” dos predadores.
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Observe a figura abaixo:

A figura ao lado mostra uma borboleta e quatro
minhocas, desenhadas de modo engraçado. Mas
podemos perceber que esses seres vivos são
diferentes e têm formas diferentes.
Uma borboleta pode voar, mas ela poderia
cavar na terra? _____________________________

3º BIMESTRE / 2012

Você já ouviu a frase: “Os seres mais fortes são
os que irão sobreviver?” Você concorda com ela?
Explique.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

- 7º Ano

A forma do corpo do ser vivo, a sua cor, o jeito com
que arruma o seu alimento formam um conjunto de
estratégias usadas para que estes seres estejam
mais bem adaptados ao ambiente.

CIÊNCIAS

educadores.diaadia.pr.gov.br

Você viu que, na seleção natural, os organismos
mais bem adaptados ao meio são aqueles
que sobrevivem.

Coordenadoria de Educação

A FORMA DO CORPO

Será que a forma do corpo tem relação com a
locomoção do animal?
fugadasminhocas.blogspot.com.br – Ilustração: Orlando Pedroso

Glossário:
estratégia – habilidade para atingir um objetivo;
locomoção – refere-se à capacidade que têm muitos seres vivos de se
movimentarem, por seus próprios meios, no lugar onde vivem.

A forma do corpo da minhoca, bem alongada,
é própria para cavar a terra. E a borboleta tem o
corpo adaptado para voar. Veja as asas!...
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ADAPTAÇÃO E VARIEDADE: COMO SE RELACIONAM?
Observe os dois grupos de seres vivos invertebrados abaixo:
loucoporciencias.blogspot.com

blogdebrinquedo.com.br

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
escolaalicebernardessilva2011.blogspot.com

Que grupo possui animais com o
corpo cuja forma é mais próxima
do tubarão? _________________

Glossário:
animais aquáticos – animais que vivem na água;
animais terrestres – animais que vivem fora da água.

3º BIMESTRE / 2012

Você consegue perceber algumas diferenças entre os dois grupos? Escreva-as aqui.

- 7º Ano

Grupo 2 - LAGOSTAS E CAMARÃO

CIÊNCIAS

Grupo 1 - INSETOS

Coordenadoria de Educação

A forma do corpo

Nos dois grupos, temos animais invertebrados.
Mas, no grupo 1, encontramos insetos que são
terrestres. No grupo 2, encontramos animais
aquáticos.
Os animais do grupo 2 são adaptados ao
meio aquático.
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ADAPTAÇÃO E VARIEDADE: COMO SE RELACIONAM?

Grupo 2 - LAGOSTAS E CAMARÃO

Você acredita que os dois grupos de animais absorvem o oxigênio do meio ambiente? Pense que os dois
grupos estão em habitats diferentes. O grupo 1, em ambiente terrestre e o 2, no ambiente aquático. Converse com
os seus colegas, use o livro didático e escreva aqui a conclusão, a que você chegou.

3º BIMESTRE / 2012

loucoporciencias.blogspot.com

blogdebrinquedo.com.br

Grupo 1 - INSETOS

- 7º Ano

Uma das funções importantes para a vida do ser vivo é a respiração. A maioria dos seres vivos tem que
absorver o oxigênio do ambiente e existem várias formas de se fazer isso.

CIÊNCIAS

Continue a observar os grupos abaixo, sempre lembrando que o Grupo 1 possui animais terrestres e o
Grupo 2 é formado por animais aquáticos.

Coordenadoria de Educação

A Respiração

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ADAPTAÇÃO E VARIEDADE: COMO SE RELACIONAM?
Outra função importante para os seres vivos é a excreção. Todos os seres vivos precisam eliminar aquilo
que não serve mais para o corpo e pode fazer até mal para a sua sobrevivência. Isso é chamado de excreção.
Para entender como o ambiente influencia o que o ser
vivo vai excretar, faça a experiência abaixo:
No primeiro, coloque uma colher de chá de sal. No
segundo, coloque óleo.

REGISTRANDO...

Como você pode perceber,
a água não é capaz de diluir
todas as substâncias. E os
produtos que devem ser
eliminados do corpo têm que
sair diluídos em água.

Alguns animais que vivem na água eliminam uma substância
chamada amônia. A amônia é prejudicial ao corpo desses animais e
se dilui facilmente na água, como o sal. Portanto, os animais
aquáticos podem usar a água onde eles vivem para eliminar
essa substância.

Como isso acontece em
ambientes com muita água?
E quando o ambiente tem
pouca água, como os seres
vivos fazem isso?

Mas outros animais não têm tanta água disponível, por isso
precisam arrumar um jeito de eliminar o que lhes é prejudicial. Esses
são os animais terrestres, que eliminam substâncias que não precisam
de tanta água. A ureia também é outra substância muito prejudicial
para o ser vivo, porém não precisa de tanta água para ser eliminada.

3º BIMESTRE / 2012

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

- 7º Ano

Água e óleo

raquelcbarros.blogspot.com

Água e sal

O que aconteceu no primeiro copo? O sal se
separou da água? E o que aconteceu no segundo copo?
A água e o óleo se misturaram? Registre o que
você observou:

CIÊNCIAS

quantasneira.wordpress.com

Encha dois copos transparentes de água pela metade.

Coordenadoria de Educação

A Excreção
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Os seres vivos são adaptados ao ambiente em que vivem. Cada ser vivo possui uma forma própria, um jeito de
retirar oxigênio do meio ambiente e uma diferente maneira de excretar uma determinada substância. Portanto,
temos uma variedade muito grande de seres vivos. Cada ser vivo é adaptado ao meio ambiente em que vive.

Águaviva

losinvertebrados.netii.net

Águaviva

yuryteodosio.blogspot.com

Anêmona

Os animais aquáticos eliminam amônia e fazem a
respiração branquial. Esses animais estão adaptados ao
meio ambiente em que vivem.

Alguns animais terrestres eliminam ureia
e fazem a respiração traqueal. Esses animais
realizam essas funções pois estão adaptados
ao meio em que vivem.
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Estrela-do-mar

- 7º Ano

Camarão

CIÊNCIAS

nilson01.wordpress.com

ANIMAIS TERRESTRES

ANIMAIS AQUÁTICOS

Coordenadoria de Educação

ADAPTAÇÃO E VARIEDADE: COMO SE RELACIONAM?

Os seres vivos que retiram o oxigênio direto do ar (como é o caso do grupo dos besouros) podem usar
estruturas que se parecem com pequenos canos chamados de traqueia. Nesse caso, a respiração é traqueal.
No entanto, os seres vivos que absorvem o oxigênio da água, os seres aquáticos, usam uma estrutura que
lembra um pincel (as brânquias). Ambos estão adaptados ao ambiente em que vivem. Então, a respiração é
chamada de branquial.
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Observe as figuras abaixo e responda:
Os seres vivos na figura ao lado são uma
pequena parte da variedade de animais
invertebrados que conhecemos.
doracymeioambiente.blogspot.com.br

1- São animais heterotróficos ou autotróficos?
______________________________________
2- Você conhece esses animais?
________________________________________
____________________________________

Coordenadoria de Educação

ANIMAIS BEM SIMPLES

Eles são as águas-vivas e pertencem ao grupo
dos Cnidários.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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3- Procure no seu livro didático e veja o
grupo a que pertencem esses animais. Veja,
também, como eles se alimentam.

CIÊNCIAS

http://trabalholucas.blogspot.com

Outro grupo de animais muito simples
são as esponjas. Nem parecem animais, não
é mesmo? Mas são, sim! Eles se alimentam
de outros seres vivos.

- 7º Ano

santoantoniojaguara.sgcp.com.br
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ANIMAIS BEM SIMPLES: OS PORÍFEROS

A água do mar ou do rio entra pelos poros e
sai, deixando o alimento dentro das esponjas. A isso
chamamos de filtração.

As esponjas pertencem ao grupo
(filo) dos Poríferos. Nesse grupo
estão os animais que possuem o
corpo coberto por poros.

Glossário:
poros – pequenos buraquinhos
que deixam a água entrar e sair
das esponjas;
filo – grupo de classificação dos
seres vivos.

Poros por
onde
entra a
água com
alimento
na
esponja.

CIÊNCIAS

A água do mar ou do rio contém vários tipos de
alimentos para as esponjas. O corpo das esponjas é
coberto por pequenos buracos chamados poros
(como a esponja de banho).

http://www.reefcorner.org/forum/curiosidades

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Este esquema mostra uma
esponja do mar cortada e como
acontece a filtração.

3º BIMESTRE / 2012

As esponjas são animais que ficam parados. Não se mexem. E como, então, fazem para se
alimentar? Pegue uma esponja, dessas de banho ou de lavar louça. Mergulhe-a em uma bacia com água.
Em seguida, retire-a e aperte. Veja o que acontece.

- 7º Ano

As esponjas e as águas-vivas não possuem um sistema que os ajude a digerir o seu alimento, não
possuem sistema nervoso e nem músculos. São animais que se alimentam e fazem a digestão dentro das
próprias células.

Coordenadoria de Educação

Por que dizemos que os poríferos são animais bem simples?
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O certo, então, é falar que sofremos um envenenamento quando encostamos nesses animais. Se acontecer com
você, nada de desespero! A receita para aliviar a dor é simples: aplique bastante água do mar geladinha na área
afetada. Isso vai aliviar bastante a dor. “Não se deve usar água doce”, alerta Vidal. “Outra medida legal é aplicar
vinagre no local afetado: ele impede que as células que ainda não dispararam o veneno o façam”. Se os sintomas
persistirem, é preciso procurar um médico.
Revista Ciências Hoje para Crianças Online – de Fernanda Turino, repórter da CHC impressa e online – (29-02-2012)

1- Quais são as funções do veneno que a água-viva injeta nos outros seres vivos?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2- O que devemos fazer para diminuir a dor do envenenamento de uma água-viva?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

A água-viva pertence
ao grupo (filo), dos
Cnidários. Neste filo
estão animais com
células que injetam um
veneno cuja sensação
é de queimar.

3º BIMESTRE / 2012

Agora, fique você sabendo que, apesar de causarem dor, as águas-vivas não queimam. “O bicho é frio e
molhado, como pode queimar?”, brinca o dermatologista Vidal Haddad Junior, da Universidade Estadual Paulista e do
Instituto Butantan. “Os cnidários apresentam veneno em pequenas células que servem principalmente para capturar
suas presas e, indiretamente, para se defender”. São elas que atuam como canivetes de mola, injetando pequenas
doses de veneno na pele da pessoa atingida.

Coordenadoria de Educação

Outra razão é a dificuldade em visualizar as águas-vivas, que são transparentes e tornam os acidentes difíceis de
evitar. Porém, se vários episódios começarem a acontecer no mesmo lugar, é aconselhável evitar o banho de mar na
região e procurar outras praias!

- 7º Ano

No verão, aumentam os acidentes envolvendo cnidários, grupo que inclui animais como águas-vivas, caravelas,
anêmonas e corais. O motivo principal é óbvio: há mais pessoas tomando banho de mar nessa época do ano.

CIÊNCIAS

Mas... Por que a
água-viva
queima?

portoalegre.olx.com.br

ANIMAIS BEM SIMPLES: OS CNIDÁRIOS
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Leia os dois textos que falam sobre diferentes animais.

LOMBRIGA

As parasitoses intestinais são muito comuns nos países
subdesenvolvidos, afetando, principalmente, crianças que são as mais
expostas e, muitas vezes, não possuem hábitos higiênico-sanitários
adequados. No Brasil, as parasitoses se encontram bastante
disseminadas, constituindo um dos mais graves problemas de
saúde pública.

Coordenadoria de Educação

CONHECENDO OUTROS INVERTEBRADOS

Adaptado - http://www.uel.br/projetos/piio/?content=resumo.htm

O excremento das minhocas representa um excelente adubo
orgânico. O húmus (o tal excremento da minhoca) produzido por elas tem
muito mais nutrientes do que o solo de onde é extraído. A carne da minhoca
é proteína quase pura, um alimento excelente para aves de todas as
espécies, para as rãs, peixes e... para o homem!

3º BIMESTRE / 2012

MINHOCA

CIÊNCIAS

- 7º Ano

stanford.edu

Adaptado - http://www.agrov.com/animais/peq_ani/minhoca.htm

amystewart.com

Glossário:
excremento - fezes.
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LOMBRIGA

acordacatolico.wordpress.com

MINHOCA

REGISTRANDO...

3º BIMESTRE / 2012

TÊNIA

situado.net

- 7º Ano

wn.com

CIÊNCIAS

Como você pode ver, vários seres vivos podem apresentar grandes semelhanças. Abaixo, temos três exemplos.
Observe, atentamente, cada um deles e procure, pelo menos, uma característica que os diferencie. Faça o seu registro!

Coordenadoria de Educação

CONHECENDO OUTROS INVERTEBRADOS

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Baseando-se nas formas dos vermes, os pesquisadores dividiram os vermes em 3 grupos (filos): os
Platelmintos, os Nematódeos e os Anelídeos. Cada um deles possui características próprias.

ANELÍDEOS
acordacatolico.wordpress.com

wn.com

NEMATÓDEOS

- 7º Ano

situado.net

TÊNIA

MINHOCA

CIÊNCIAS

PLATELMINTOS

3º BIMESTRE / 2012

É importante compreender que a forma de um ser vivo está ligada ao seu processo evolutivo e diz muito a
respeito de suas relações com o ambiente onde vive.

Coordenadoria de Educação

VERMES: CARACTERÍSTICAS GERAIS

LOMBRIGA
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HIGIENE
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

pt.wikipedia.org

SANEAMENTO BÁSICO
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____

3º BIMESTRE / 2012

Junto com o seu Professor, elabore frases que descrevam o significado dos termos HIGIENE e
SANEAMENTO BÁSICO. Uma pesquisa pode auxiliá-lo.

- 7º Ano

As verminoses são doenças causadas por alguns desses animais. Em geral, as verminoses estão
associadas a dois fatores ligados ao dia a dia das pessoas: falta de higiene e falta de saneamento básico!

CIÊNCIAS

Agora, vamos conversar um pouco a respeito do lado prejudicial da existência desses seres vivos em
nosso organismo.

Coordenadoria de Educação

VERMINOSES

pt.wikipedia.org

18

3º BIMESTRE / 2012

CIÊNCIAS

habitoshigieneportalprofessor.wordpress.com

- 7º Ano

Coordenadoria de Educação

VERMINOSES

Faça uma campanha para incentivar hábitos de higiene em toda a escola.
Cartazes, folhetos e sua imaginação vão auxiliá-lo nessa empreitada!...

19

VERMINOSES

Usando esses quadros, como ponto de partida, realize uma pesquisa para descobrir QUAL é o agente causador da
doença, COMO a doença é transmitida, QUE medidas devem ser tomadas para evitá-la e COMO tratá-la.
Sugestão de sites para pesquisa:
http://www.brasilescola.com/doencas/doencas-causadas-vermes.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/doencas/doencas-causadas-vermes.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/verminoses/index.php

REGISTRANDO...

QUE medidas devem ser tomadas para evitá-la?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
COMO tratá-la?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

COMO é transmitida?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

- 7º Ano

QUAL é o agente causador?
_________________________________________________
_________________________________________________

CIÊNCIAS

infoescola.com

OXIUROSE

Coordenadoria de Educação

Vamos estudar algumas das principais verminoses que atingem a população. Nesta e nas próximas páginas, você
encontrará quadros com os ciclos de vida de vermes que parasitam o homem e causam muitos transtornos à saúde.
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VERMINOSES

QUAL é o agente causador?
__________________________________________
__________________________________________
COMO é transmitida?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

QUE medidas devem ser tomadas para evitá-la?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
COMO tratá-la?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

cfbcmpa2011.blogspot.com

CIÊNCIAS

Bois e porcos são
os animais que
hospedam o agente
causador da
Teníase antes da
transmissão ao
homem!

- 7º Ano

Coordenadoria de Educação

TENÍASE

21

a) QUAL é o agente causador?
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________

c) QUE medidas devem ser tomadas para evitá-la?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

b) COMO é transmitida?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

d) COMO tratá-la?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

- 7º Ano

profliliane.hpgvip.com.br

ASCARIDÍASE

Coordenadoria de Educação

VERMINOSES

CIÊNCIAS

REGISTRANDO...

22

As verminoses são doenças causadas por diferentes vermes parasitas que se instalam no organismo do
hospedeiro. Em geral, eles se alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se também em órgãos como o fígado,
pulmões e cérebro.

Coordenadoria de Educação

Vamos ler, agora, o que diz o Dr. Drauzio Varella a respeito do assunto:

De acordo com suas características anatômicas, os vermes podem ser divididos em dois grupos diferentes:

As verminoses são doenças democráticas. Acometem ambos os sexos, independentemente da idade e da
classe social, nas zonas rurais e urbanas. A transmissão ocorre através da ingestão de água e alimentos
contaminados ou através de pequenos ferimentos na pele.
Adaptado - http://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/verminoses
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• os platelmintos (as tênias causadoras de doenças como a solitária e a cisticercose e os esquistossomos, por
exemplo) possuem corpo achatado e sistema digestório incompleto.

- 7º Ano

• os nematelmintos, entre eles a lombriga (Ascaris lumbricoides), o ancilostoma (que provoca o amarelão), os
oxiúros e as filárias possuem corpo cilíndrico e liso, com ambas as extremidades afuniladas, sistema
digestório completo e sexos separados;

CIÊNCIAS

tvemfoco3.wordpress.com

VERMINOSES

Bateu a curiosidade? Baixe o Guia de Bolso das Doenças
Infecciosas e Parasitárias...
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_bolso_4ed.pdf
aisquared.com
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Qualquer medida profilática e de tratamento para vermes deve ser repetida por todos os
membros da família.
As consequências de uma infecção por parasitas depende do tipo de verme que se instalou no
organismo, mas, de forma geral, pode causar náusea, sangramento intestinal, anemia, perda de
peso intensa, flatulência, dor ou desconforto abdominal, fezes volumosas e fétidas, diarreia, febre
alta, icterícia e até insuficiência renal. Em crianças pode ocorrer retardo do crescimento e
insuficiência cardíaca.
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• manter limpas as instalações sanitárias e lavar as mãos após utilizá-las;
• cortar e manter limpas as unhas;
• beber água filtrada ou fervida;
• lavar e cozinhar bem os alimentos;
• lavar as mãos antes das refeições;
• lavar os utensílios domésticos;
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A verminose é uma doença causada pela infestação de parasitas no organismo, tanto em crianças
como em adultos. Para evitar que os diferentes tipos de parasitas se instalem no organismo é
importante seguir alguns conselhos:

CIÊNCIAS

SETE MEDIDAS PARA PREVENIR AS VERMINOSES
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VERMINOSES

Adaptado - http://www.tuasaude.com/medidas-para-previnir-as-verminoses/
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É claro que não poderíamos deixar de falar dos anelídeos! Afinal, como já vimos anteriormente, animais
como a minhoca têm papel importantantíssimo no meio ambiente!
Os anelídeos podem ser encontrados no solo, mas também na água doce e salgada. E, por conta disso,
apresentam pequenas diferenças relacionadas à adaptação desses animais aos ambientes em que vivem. O
corpo, formado por anéis, é comum a TODOS!
Veja os principais representantes dos anelídeos:
Minhoca

sitejustsilly.blogspot.com

Sanguessuga
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FICOU FALTANDO FALAR DAS MINHOCAS: ANELÍDEOS (ANÉIS)

commons.wikimedia.org

CIÊNCIAS

HIRUDÍNEA
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Nereida

OLIGOQUETA

- 7º Ano

enciclopediadeanimalesvirtual.blogspot.com

POLIQUETA
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Os moluscos e o homem
“Muitos moluscos são usados na alimentação ou como matéria-prima para a indústria. Polvos, mariscos,
ostras e lulas, entre outros, além de saborosos, são muito nutritivos e ricos em proteínas, vitaminas, cálcio,
fosfatos e outras substâncias”.
Adaptado - http://www.portalbrasil.net/educacao_seresvivos_invertebados_moluscos.htm

“De acordo com dados da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), as espécies
invasoras representam a segunda maior ameaça à biodiversidade em todo o planeta, só perdendo para os
desmatamentos. No Brasil, um exemplo com impactos negativos para a natureza, para a economia e também
para a saúde humana é o caramujo africano, introduzido no país no final da década de 80, importado
ilegalmente do leste e nordeste africanos como um substituto mais rentável do escargot”.
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MOLUSCOS

Onde vive cada um desses tipos de molusco? Peça ajuda
ao seu Professor.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

Depois de ler os textos acima, retire todos os moluscos
citados e monte uma lista.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

CIÊNCIAS

Caramujo

- 7º Ano

Adaptado - http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=211&infoid=770&sid=3

malinalife.ru

Existe uma doença causada por vírus chamada Molusco
Contagioso... que de molusco não tem nada!
Glossário:
escargot – molusco muito utilizado na
cozinha francesa.

Saiba mais em
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/molusco-contagioso/
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B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

aquariofilia.net

Animal que vive fixado em
Determinado lugar.

cifonauta.cebimar.usp.br
rosabioprofessora.blogspot.com

Observando seus diferentes formatos, que conchas estariam relacionadas a moluscos que se movimentam e
que conchas estariam relacionadas a moluscos que vivem fixados em rochas? Que motivos levariam aos
diferentes formatos?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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A

- 7º Ano

Animal que se movimenta.

CIÊNCIAS

Você percebeu que os moluscos estão adaptados a diversos ambientes. Isso se reflete no próprio animal.
Observe estas conchas, por exemplo:

Coordenadoria de Educação

ADAPTAÇÃO MARINHA E TERRESTRE: OBSERVAÇÃO DE CONCHAS
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Veja a abelha ao lado. Ela está carregando grãos de
pólen de uma planta. Você acha que este animal é um
invertebrado? Justifique a sua resposta.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Neste grupo encontramos uma
enorme variedade de animais
com patas articuladas.

Pata articulada de um
inseto. A seta aponta para
a articulação.

Cotovelo do braço de
uma pessoa. A seta
aponta para a
articulação.

Observando as figuras acima, responda: Para que
servem as articulações?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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pragas.com.br

Artrópode é uma palavra que tem dois
pedacinhos: artro, que significa
articulação, e podos, patas.

img.info.abril.com.br

Os insetos, como a abelha, participam de
um grupo (filo) de animais invertebrados
chamado artrópode.

- 7º Ano

Os insetos, como as abelhas, possuem patas articuladas
como essa abaixo. Compare as duas figuras.

colegioantoniomachado.com

Você acertou em cheio se escreveu que a
abelha é um invertebrado. Mas esses animais têm
duas características: têm um esqueleto externo e
partas articuladas.

CIÊNCIAS

mel.strob.info/

Você se lembra dos agentes polinizadores? Aqueles
animais que levavam o pólen de uma planta para outra? É
verdade que nem sempre eram animais, mas... vamos nos
concentrar
nas abelhas.

Coordenadoria de Educação

PATAS ARTICULADAS: UMA NOVIDADE

28

3- Por que esse animal não pode ser classificado
como artrópode?
__________________________________________
__________________________________________

Você já viu uma
casquinha da
cigarra? Olhe a figura
ao lado.
A cigarra perde
o exoesqueleto para
poder crescer. Ela
deixa o exoesqueleto
porque ele não
cresce junto com
o seu corpo.

- 7º Ano

Os artrópodes possuem um esqueleto externo chamado
exoesqueleto, que dá uma proteção maior para
esses animais.
3º BIMESTRE / 2012

2- Qual é o único destes animais que não
é artrópode?
__________________________________________
_________________________________________

ARANHA

commons.wikimedia.com

1- Todos os animais acima são artrópodes?
__________________________________________

CARACOL

CIÊNCIAS

Observando as figuras, responda:

biodialogo.blogspot.com.br

SIRI

unl.edu.ar

varbak.com

jornallivre.com.brr

BARATA
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PATAS ARTICULADAS: UMA NOVIDADE
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PATAS ARTICULADAS: UMA NOVIDADE

SIRI

unl.edu.ar

varbak.com

jornallivre.com.brr

BARATA

biodialogo.blogspot.com.br

Antenas

CARACOL

ARANHA
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Observe, com atenção, esses animais e faça o que se pede:

Use a chave abaixo para classificar esses animais. Para usar a chave, observe cada ser vivo separadamente e
responda sim ou não. Siga corretamente o caminho sinalizado na chave para, depois, classificar esses animais em
CRUSTÁCEOS, INSETOS, ARACNÍDEOS. Todos são ARTRÓPODES? Vamos ver!

Tem 3 pares de patas?

Não é um artrópode.

Sim

Não

Inseto

Tem 4 pares de patas?
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Não

CIÊNCIAS

Barata- ____________________________

Sim

- 7º Ano

Tem patas articuladas?

Para lhe ajudar: observe principalmente
as patas dos animais.

Siri- ______________________________
Caracol - __________________________
Aranha - ___________________________

Sim

Não

Aracnídeo

Crustáceo

30

PATAS ARTICULADAS: UMA NOVIDADE

Segmentos

cienciamaluca-animallia.blogspot.com

INSETO (GAFANHOTO)

sever2010.com

Segmentos

Detalhe da Cabeça
do Piolho de Cobra

2- O corpo do gafanhoto é
dividido em pedaços (cabeça,
tórax e abdômen) e esses
pedaços são chamados de
segmentos. Esse inseto tem mais
ou menos segmentos que os
outros dois?
___________________________
___________________________
___________________________

O embuá e a lacraia pertencem a duas classes de
artrópodes. O embuá possui muitas patas, dois pares de patas por
segmento. É da classe dos diplópodes.
Já a lacraia pertence à classe dos quilópodes. Nesta
classe, encontramos animais com um par de patas por segmento.
Glossário:
segmentos – partes;
ancestral – ser vivo que apareceu primeiro, antes dos outros.

Os artrópodes, com muitos segmentos como
as lacraias e os embuás são considerados
os artrópodes mais antigos. Talvez o
primeiro artrópode que apareceu na Terra
tivesse o corpo todo segmentado.
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___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

- 7º Ano

passeiweb.com

animais.culturamix.com

1- Estes animais são diferentes.
Escreva as diferenças entre eles.

CIÊNCIAS

LACRAIA

EMBUÁ OU PIOLHO DE COBRA
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Observe as imagens com atenção. Sabendo que todos esses animais são do FILO DOS ARTRÓPODES, responda:
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A Drosophila sp é uma mosca bem pequena que aparece nas frutas. Ela é muito fácil de ser
atraída para podermos observá-la. Vamos acompanhar o Ciclo de Vida desses insetos.
biopinionated.com

O Professor vai precisar de:
 um pote transparente com tampa
de plástico;
 uma fruta, como a banana, cortada
em pedaços.
Procedimentos para o Professor:

Drosophila sp

 Coloque os pedaços da fruta dentro
do pote. Deixe o pote destampado até
ter certeza de que algumas moscas
foram atraídas pela fruta. Depois, tampe
o pote e observe as frutas.

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos. Toda
experimentação deve contar com a
participação do seu Professor ou de
um adulto.

Coordenadoria de Educação

CICLO DE VIDA: A MOSCA DAS FRUTAS

3º BIMESTRE / 2012

Continue a anotar, dia após dia, em seu caderno, fazendo as observações necessárias. Faça isso,
aproximadamente, por 30 dias consecutivos.
Você observou a existência de algumas larvas? Elas se movem?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

CIÊNCIAS

Anote, aqui, a data em que você montou a experiência: _____/_______/________

- 7º Ano

REGISTRANDO...

E outras formas que não se movem? Como elas são?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Glossário:
consecutivo - dia seguido, sem pular nenhum dia.
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CICLO DE VIDA: A MOSCA DAS FRUTAS
Observando o ciclo de vida da Drosophila sp, ao lado, o que o
podemos concluir?
1- A reprodução da Drosophila sp é:

lourencocastanho.com.br

a) (

) Assexuada – não envolve a troca de gametas masculino e feminino.

b) (

) Sexuada – envolve a troca de gametas masculino e feminino.

2- A fase adulta é igual à fase de larva e de pupa?
________________________________________________________
3- A Drosophila sp tem o ciclo de vida muito longo em relação
aos humanos?
________________________________________________________
________________________________________________________
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Drosophila sp

um ser vivo se divide em dois.

Esses animais sofrem metamorfose.

aisquared.com

As larvas se movimentam, enquanto
as
pupas
ficam
paradas
até
se transformarem, chegando na fase
adulta. Isso acontece mais ou menos em
três semanas.

CIÊNCIAS

As larvas e as pupas são as fases
juvenis do ciclo de vida da Drosophila sp.
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REPRODUÇÃO ASSEXUADA–

- 7º Ano

REPRODUÇÃO SEXUADA– envolve o encontro de um macho e uma fêmea.

Conheça outros animais que realizam a metamorfose! Sugerimos que
visite o site abaixo e estude o assunto, lendo e jogando:
http://www.escolovar.org/servivo_insecto_metamfse.htm

Glossário:
gametas- células sexuais que se encontram,
formando um novo ser vivo;
metamorfose- mudança na forma e na estrutura
corporal do animal.

Clique em CICLO DE VIDA para acompanhar a metamorfose de
outros animais.
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AGORA É COM VOCÊ!

1- A que conclusão podemos chegar ao observar o possível
ancestral dos ARTRÓPODES?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Ancestral

2- Quais são as características principais dos
ARTRÓPODES?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Observe o esquema ao lado, que representa a evolução dos
ARTRÓPODES e responda:

INSETOS

mais de 4 pares de
patas

henrikossauros.blogspot.com.br/

CRUSTÁCEOS

3º BIMESTRE / 2012

3 pares de patas

- 7º Ano

meioambienteenaturezalife.blogspot.com

ARACNÍDEOS

CIÊNCIAS

br.freepik.com/i

3- Ligue as três colunas abaixo, fazendo a correção entre a figura dos artrópodes, os nomes dos grupos e o
número de patas:

4 pares de patas
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ADAPTAÇÃO MARINHA E TERRESTRE: OBSERVAÇÃO DE CONCHAS
Vale a pena lembrar que nem todos os moluscos possuem concha aparente, ou mesmo a possuem!

LULA

vivaterra.org.br

CIÊNCIAS

saboresdomar.com
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POLVO

- 7º Ano

LESMA

Os moluscos são animais de corpo mole e estão
divididos em três grupos:
preserveafauna.blogspot.com

Gastrópodes (pé no estômago): caramujos, lesmas
Bivalves (duas conchas): mexilhões, ostras.
Cefalópodes (pé na cabeça): polvos, lulas.
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Acima, você pode ver o esqueleto interno calcáreo de uma estrela-do-mar. Qual seria, na sua opinião, a
vantagem de possuir esta estrutura em relação aos demais invertebrados?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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CIÊNCIAS

- 7º Ano

commons.wikimedia.com
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EQUINODERMOS: ENDOESQUELETO E SISTEMA LOCOMOTOR
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Qual seria a principal consequência do aumento no número de estrelas-do-mar em
relação ao trabalho desempenhado pelos aquicultores?
______________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Glossário:
aquicultores - pessoas que criam moluscos e outros
animais marinhos para vender.

- 7º Ano

Como você pode perceber, a capacidade de regeneração dos equinodermos é um
fator de grande importância do ponto de vista adaptativo, pois se constitui em um
mecanismo de sobrevivência. Pode, porém, se tornar um verdadeiro desastre do ponto de
vista ambiental!

clipart

Depois de ler o texto, que tal justificar o título usado?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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aeducadora.blogspot.com

Predadoras vorazes
“Devido a sua voracidade, as estrelas-do-mar
constituem um sério problema para os aquicultores, pois
destroem boa parte de suas criações de moluscos se não
forem controladas. Muitas vezes são mortas com água
quente ou levadas para terra firme, pois, se quebradas,
podem se regenerar e aumentar ainda mais sua população.
A capacidade de regeneração é muito grande, sendo fácil
observar durante os mergulhos estrelas com braços em
regeneração. Ainda podem até formar uma nova estrela a
partir de um único braço perdido”.
Adaptado - http://dive.nautilusdive.com.br

CIÊNCIAS

Os equinodermos e a regeneração
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EQUINODERMOS REGENERAÇÃO
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imagensdahora.com.br

VALORES E ATITUDES
Fui assíduo.
Fui pontual.
Li com atenção.

SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA
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Minhas ações neste primeiro semestre...

Fiz as atividades.
Fui organizado com os meus deveres.

Participei das atividades propostas pelo Professor.
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Participei das atividades/discussões em grupo.

CIÊNCIAS

Demonstrei interesse pelos assuntos trabalhados.

- 7º Ano

Respeitei os compromissos assumidos.

Respeitei a vez do outro falar.
Procurei cultivar amizades.
Respeitei as regras da escola e do grupo.
Fui perseverante! Não desisti diante das dificuldades!
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CIÊNCIAS
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