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RESUMO 

BUZETTI Isabela Alonso. Sequência didática para o ensino de Ciências: 

“Classitômica”, um jogo de tabuleiro da classificação taxonômica. 2020. 

73f. Monografia (Especialização em Práticas Educacionais em Ciências e 

Pluralidade). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 

2020.  

Durante muito tempo, as aulas foram ministradas com o intuito de apenas 

apresentar o conteúdo; as metodologias eram enrijecidas e alguns professores 

utilizavam apenas o livro didático como recurso durante suas aulas. 

Atualmente, muitos estudos têm fornecido sugestões metodológicas para o 

processo de ensino, incluindo o uso de métodos de ensino alternativos e 

múltiplos, fortalecendo assim as interações existentes entre aluno, professor e 

saber. Os recursos didáticos são aqueles que facilitam a interação entre o 

professor e seus alunos, e por isso é essencial que o docente utilize métodos 

variados no ensino, exercitando assim as habilidades e estimulando a 

aprendizagem, a imaginação e o desenvolvimento cognitivo. Esse trabalho teve 

como objetivo construir uma sequência didática com um jogo de tabuleiro 

educativo, para alunos do sétimo ano do ensino fundamental, de modo a 

contribuir com o ensino e aprendizagem na disciplina de Ciências, na área de 

classificação taxonômica. O jogo é composto de um tabuleiro com a forma de 

uma árvore e com cartas (todas são animais reais do Reino Animalia) em forma 

de folhas, o jogo possui caráter interativo. O método de análise foi qualitativo, 

com a compilação de dados encontrados nos artigos presentes nas 

plataformas digitais (Google Acadêmico, Scielo, plataforma CAPES e na 

biblioteca da UTFPR) com temas semelhantes ao trabalho. Os resultados deste 

trabalho são a proposta de sequência didática e o jogo “Classitômica”. Após a 

análise dos artigos concluímos que as metodologias ativas, são um instrumento 

importante para o ensino-aprendizagem quando o professor utiliza em suas 

aulas jogos, vídeos, exercícios, apresentações, teatros e trabalhos em grupo, 

tornaram a aula mais interessante e auxiliaram no conhecimento cientifico, na 

comunicação entre os alunos e o professor e na participação ativa em sala de 

aula.  

Palavras-chave: Metodologias ativas. Aulas práticas. Jogo didático.  Aulas de 

Ciências. Zoologia. 

 



 

 

ABSTRACT 

BUZETTI Isabela Alonso. Didactic sequence for science teaching: 

“Classitômica”, a a taxonomic classification board game. 2020. 73f. 

Monograph (Specialization in Science teaching and Plurality). Federal 

Technology University – Paraná. Dois Vizinhos, 2020. 

For a long time, classes were taught in order to only present the content; the 

methodologies were rigid and some teachers used only the textbook as a 

resource during their classes. Currently, many studies have provided 

methodological suggestions for the teaching process, including the use of 

alternative and multiple teaching methods, thus strengthening the existing 

interactions between student, teacher and knowledge. Didactic resources are 

those that facilitate the interaction between the teacher and his students, and 

that is why it is essential that the teacher uses varied methods in teaching, thus 

exercising skills and stimulating learning, imagination and cognitive 

development. This work aimed to build a didactic sequence with an educational 

board game, for students of the seventh year of Middle School, in order to 

contribute to teaching and learning in the discipline of Sciences, in the area of 

taxonomic classification. The game consists of a board in shape of a tree and 

with cards (all are real animals from the Animalia Kingdom) in form of leaves, 

the game has an interactive character. The method of analysis was qualitative, 

with the compilation of data found in articles on digital platforms (Google 

Scholar, Scielo, CAPES platform and UTFPR library) with themes similar to the 

work. The results of this work are the didactic sequence proposal and the game 

“Classitômica”. After analyzing the articles, we concluded that active 

methodologies are an important tool for teaching- when the teacher uses 

games, videos, exercises, presentations, theaters and group work in his 

classes, made the class more interesting and helped with knowledge scientific, 

communication between students and the teacher and active participation in the 

classroom. 

Keywords: Active methodologies. Practical classes. Educational game. 

Science classes. Zoology. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

A sala de aula tradicional consiste em aulas presenciais, expositivas, 

tendo o professor como protagonista e pouca participação dos alunos. No 

modelo tradicional de ensino, os estudantes são considerados passivos, as 

aulas são monótonas, e é mais priorizada a transmissão de informação do que 

o aprendizado ativo. O método tradicional é o mais utilizado na educação, 

desde seu surgimento no século XVIII, nas escolas públicas francesas, a partir 

do Iluminismo (LEÃO, 1999).  Isso indica que as metodologias de ensino 

precisam ser modificadas, a final, nem o mundo, nem os estudantes são os 

mesmos daquela época e a educação necessita acompanhar as 

transformações da sociedade.  

 “...fazem-se necessárias, também mudanças na 

educação, ou ainda, nos métodos de ensino-

aprendizagem. A velocidade em que ocorrem as 

transformações na sociedade torna cada vez mais 

provisórias ou temporárias as verdades construídas no 

saber-fazer científico” (CAMARGO; DAROS 2018, p.13 

apud MITRE et al. 2008).  

 
No caso das Ciências Naturais, parte da Ciência que estuda a natureza 

em seus aspectos mais gerais e fundamentais, a necessidade de mudanças no 

ensino é fundamental. A observação e os trabalhos práticos sempre foram 

utilizados para obter conhecimento sobre o meio. Os primeiros naturalistas 

observavam o mundo e a partir dessas análises, teorias e hipóteses eram 

elaboradas. Para que se possa despertar nos alunos curiosidade sobre o 

conhecimento científico, curiosidade esta que é intrínseca e presente desde os 

primórdios na humanidade, que fez os seres humanos descobrir a relatividade, 

a gravidade, o sistema solar, a seleção natural, a hereditariedade, a 

fotossíntese entre outras, é necessário que tenham oportunidade de questionar 

e de procurar formas de resolução de problemas. Portanto, a utilização de 

metodologias ativas no ensino das Ciências pode ser facilitadora do processo 

de ensino-aprendizagem (Rosito, 2008). 

De acordo com a pirâmide do conhecimento elaborada por Dale (1969) 

(Figura 1) podemos evidenciar que as metodologias de ensino que obtém mais 

resultado no aprendizado dos alunos, são as metodologias ativas, na qual o 

alunos são protagonistas do seu próprio conhecimento. Com aulas mais 

dinâmicas, utilizando várias metodologias como a expressão, interpretação, a 

prática, comunicação e a categorização, o estudante consegue aprender de 75 

a 80% do conteúdo, esses dados evidenciam a importância dessa metodologia 

durante as aulas (CAMARGO; DAROS, 2018).   
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Figura 1- Pirâmide do conhecimento elaborada por Edgar Dale (1969) 

Disponível no site: https://br.pinterest.com/pin/566679565598338203/ 

Com as metodologias ativas, os alunos são o centro processo de ensino 

e aprendizagem, são incentivados a terem autonomia, a refletirem, a 

problematizarem a realidade de seu cotidiano (DIESEL, et al 2017). Em 

consequência, o professor não é mais o protagonista da sala de aula, mas o 

mediador, facilitador da aprendizagem. Além disso, busca trabalho em equipe e 

cooperação entre os estudantes (ARRAIAS; SOUSA; MASRUA, 2014).  

Um bom exemplo de metodologia ativa são os jogos, utilizados como 

ferramenta didática desde a Grécia e Roma antigas, mas foi a partir do século 

XX que eles passaram a ser reconhecidos como importantes instrumentos de 

ensino (MORAIS; ARAÚJO, 2018). Esse reconhecimento foi pautado em 
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pesquisas psicológicas, fisiológicas e sociais, evidenciando sua eficácia no 

ensino-aprendizagem.  

Os jogos educativos são uma estratégia que pode ser usada em 

qualquer nível ou modalidade educacional (KISHIMOTO, 2010). No entanto, o 

professor utiliza esse recurso poucas vezes, talvez eles não tem conhecimento 

de suas múltiplas vantagens, das diferentes aplicações em que usá-lo e dos 

objetivos que essa dinâmica pode cumprir, ou a escola apresenta carência de 

recursos, ou suporte da direção. Por meio do jogo, a criança conduz seu 

comportamento, não pela percepção imediata dos objetos, mas pelo significado 

das interações, havendo uma exigência de interpretação constante dos 

acontecimentos (TOSCANI et al 2007). O estudante passa de um leitor passivo 

de um texto, para um observador ativo e participativo com auxilio os jogos.  

As regras, as etapas e a competição fazem com que os jogos fiquem 

mais atrativos para os alunos, motivando-os a se concentrar e tentar cumprir 

todos os requisitos necessários para chegar até o objetivo final que é vencer e 

aprender jogando (MOREIRA, 2014). A interação prática entre os alunos cria 

laços afetivos e estreita as relações e as amizades dentro da sala, estimula o 

espirito esportivo e favorece a criatividade e a espontaneidade (CÂNDIDO et 

al., 2012). Os jogos ajudam a desenvolver a capacidade cognitiva e motora dos 

alunos, estimula a concentração e a inventividade, por isso o jogos são 

considerados ferramentas didáticas eficientes na aprendizagem dos conteúdos 

(PIAGET, 1982).   

Sendo assim, o presente trabalho pretende propor uma sequência 

didática com um jogo de tabuleiro educativo, para alunos do sétimo ano do 

ensino fundamental, de modo a contribuir com o ensino e aprendizagem na 

disciplina de Ciências. Para tal, foi desenvolvido o jogo Classitômica como 

ferramenta didática na compreensão dos principais filos do Reino Animalia e 

propor a utilização de metodologia ativas no ensino, como subsídio para uma 

aula dinâmica, centrada na criatividade e favorecendo o protagonismo dos 

alunos durante o processo de ensino e aprendizagem.  

   

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 2.1 Metodologias ativas: um breve histórico. 

A transmissão mecânica e memorização de conteúdos e as práticas 

pedagógicas fortemente centradas no ensino tradicional limitam a formação de 

um espírito científico dos estudantes, e a vontade de aprender. No Brasil, a 

tendência pedagógica liberal tradicional teve início no século XIX e perdura até 

os dias atuais (LIBÂNEO, 1989).  
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Mesmo com grandes autores demostrando que a tendência pedagógica 

liberal tradicional não favorecia o ensino, as mudanças só foram visíveis no 

final do século XIX e início do XX, com o movimento escolanovista (LIMA, 

2017). Esse movimento surgiu nos Estados Unidos tendo como principal 

referência John Dewey (CUNHA, 2001). Para ele a educação deveria ser fator 

de humanização e transformação social, a educação deveria estar centrada no 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno 

(PEREIRA, et al 2009). 

O movimento Escola Nova sempre defendeu a autonomia dos alunos 

para tomadas de decisão sobre os assuntos escolares e morais, para esse 

movimento o centro das atenções são os estudantes e suas experiências de 

vida. No Brasil, as ideias revolucionarias da Escola Nova fundamentaram o 

surgimento das metodologias ativas no início do século XX. Essa técnica de 

aprendizagem possibilita a formação crítica e reflexiva do estudante, 

propiciando o compartilhamento do conhecimento e uma formação baseada na 

realidade humana (CAMARGO; DAROS, 2018 e DUMINELLI et al 2018) e sua 

utilização tem apresentado resultados cada vez mais significativos no ensino 

(DIAS; CHACUR, 2019).  

Durantes os anos de 1920 e 1970 surgiram as concepção Behavioristas 

que foram apresentadas como uma alternativa à pedagogia tradicional, focando 

nos comportamentos observáveis dos alunos (LIMA, 2017). No mesmo século, 

o biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) descreveu uma das teorias 

pedagógicas mais difundidas do mundo, o Construtivismo, cujo foco de estudo 

do pensamento humano foi transferido para os processos de aprendizagem, ao 

invés dos comportamentos se opondo ao behaviorismo. Assim como na Escola 

Nova, o Construtivismo coloca como foco do ensino os alunos e os processo 

de aprendizagem são mais valorizados (LIMA, 2017). 

 Depois de tantas mudanças no ensino, e tantas teorias pedagógicas 

criadas, os professores devem ponderar e escolher a melhor teoria para aplicar 

com os alunos. Sabemos que os processos de ensino-aprendizado são 

continuos e complexos, o professor como mediador desse conhecimento deve 

procurar formas de facilitar o aprendizado (SILVANI, 2009). Para um ensino 

crítico é necessário que o professor seja um agente reflexivo e transformador, 

capaz de planejar criticamente seu programa curricular considerando o 

processo histórico evolutivo do aluno (FONSECA; DUSO, 2018).  

2.2 Zoologia na educação básica 

A Zoologia é um ramo dentro das Ciências Naturais que estuda os 

organismos vivos presentes no Reino Animalia. Assim como outras áreas das 

Ciências, o ensino de Zoologia apresenta inúmeras dificuldades como a falta 

de recursos didáticos, falta de laboratórios e materiais diversificados para 
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demostrar as estruturas encontras nos organismos nos diferentes filos e o 

tempo de preparação para as aulas é muito curto (SANTOS; TERÁN, 2013). 

Sabemos que vários conteúdos são complexos e difíceis de serem 

compreendidos quanto tratados apenas em aulas expositivas, pôr as 

metodologias ativas devem ser ministradas para auxiliar os alunos durante a 

processo de aprendizagem (LIMA, 2019). 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a Zoologia é 

ministrada no 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I e o conteúdo prevê 

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

locomovem, etc.) e eles agrupam os animais de acordo com as principais 

características morfológicas como ausência e presença de bicos, penas, 

escamas, garras, pelos, antenas, membros, etc. Em nenhum momento a BNCC 

aborda a classificação taxonômica dentro da Zoologia no Ensino Fundamental 

II. Os alunos voltam a ver o conteúdo no Ensino Médio de uma forma mais 

complexa e detalhada, mas é necessário ter uma base do conteúdo no Ensino 

Fundamental II (BESSA et al 2018).  

Mesmo não apresentando esse conteúdo na BNCC alguns livros 

didáticos e apostilas do Estado de São Paulo dos anos de 2017, 2018 e 2019 

apresentam o conteúdo de Zoologia para o 7º ano do Ensino Fundamental II 

Ciências Novo Pensar (GOWDAK; MARTINS 2015), a apostila da rede de 

ensino Objetivo (Catalani, Vasconcellos 2020) e o livro Ciências Naturais: 

Aprendendo com o cotidiano (CANTO; CANTO, 2018). O material didático 

inicia o conteúdo com a separação dos cinco Reinos, apresentando as 

principais características anatômicas, morfológicas, reprodutiva e fisiológicas 

(FONSECA; DUSO, 2018). De acordo com Bessa et al (2018) é fundamental 

incluir a diversidade da vida mais recorrentemente no currículo do Ensino 

Fundamental e deveria acompanhar as especificidades regionais e os 

interesses dos aluno. 

Devemos levar em consideração que os processos evolutivos, as 

relações ecológicas, a taxonomia e a nomenclatura deveriam ser abordados 

com maior enfoque dentro da Zoologia (FONSECA; DUSO, 2018). A Zoologia 

deveria ser estudada em campo, excursões à praça em frente à escola, a uma 

horta próxima, ou dentro do espaço da escola deveriam ser mais recorrentes 

dentro do contexto escolar. Aulas laboratoriais com organismos fixados 

deveriam ser mais recorrentes, mesmo com organismos coletados na própria 

cidade, bairro ou escola, pois estimula o interesse dos alunos durante o 

processo de aprendizagem (BESSA et al 2018).  

2.3 Classificação dos organismos vivos  

À medida que a cultura e as primeiras civilizações se desenvolveram, 

surgiram também as primeiras tentativas de classificar as espécies já 
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conhecidas. Até o século XVIII, os seres existentes no universo costumavam 

ser divididos em três grupos: animais, vegetais e minerais (DELEÁGE,1993).  

Classificar é agrupar elementos (objetos ou seres vivos) de acordo com 

certos critérios, como semelhanças ou diferenças. Foi assim que surgiu a 

taxonomia, ramo da biologia que identifica, descreve e nomeia os organismos 

vivos (ROMA; MOTOKANE 2007). Classificar e nomear organismos torna-se 

uma tarefa cada vez mais complexa, exigindo um conjunto de regras e normas 

e um método particular de trabalho. As categorias ou níveis taxonômicos 

utilizadas até hoje na classificação biológica, foi elaborada por Carl von Linné 

(1741-1783), considerado um grande botânico, zoólogo e médico sueco, 

criador da nomenclatura binomial e “pai da taxonomia moderna” (SIMPSON, 

1971).  

O modelo de classificação utilizado pelos livros didáticos é o Sistema de 

Cinco Reinos, de Robert H. Whittaker (1969) sendo Monera, Protista, Plantae, 

Fungi e Animalia, os reinos existentes está presente nos livros de ciências do 

Estado de São Paulo como Ciências Novo Pensar (GOWDAK; MARTINS 

2015), a apostila do sistema de ensino Objetivo (CATALANI, VASCONCELLOS 

2020) e o livro Ciências Naturais: Aprendendo com o cotidiano (CANTO; 

CANTO, 2018). Este sistema baseia-se na classificação lineana, na qual se 

utilizam características de organização estrutural das células, nutrição, posição 

na cadeia alimentar, características morfológicas, fisiológicas e anatômicas e o 

genótipo dos organismos (ROMA; MOTOKANE 2007). Os organismos vivos 

são classificados de forma hierárquica, em categorias taxonômicas de Reino à 

Espécie, dessa forma tem-se: Reino – Filo – Classe – Ordem – Família – 

Gênero – Espécie.   

Os livros didáticos sugerem ao professor que relacione a classificação 

biológica dos organismos com objetos inanimados por exemplo como eles 

separam as roupas, como eles classificam os livros e filmes, como eles 

separam o material da escola. Para Nickels e Nelson (2005) essa metodologia 

não facilita a compreensão dos alunos em relação às escalas evolutivas e às 

relações de parentescos entre os organismos pertencentes à mesma categoria 

taxonômica. Para ter um melhor entendimento sobre o assunto os alunos 

devem compreender aspecto fisiológicos, anatômicos, morfológicos e genéticos 

das espécies, e porque a classificação desse organismo ocorreu dessa 

maneira (ROMA; MOTOKANE 2007). Por isso planejar as aulas e utilizar 

diferentes recursos didáticos e exemplos práticos é tão importante para estudo 

da Zoologia e classificação taxonômica (DIAS; CHACUR 2019).   

2.4 Sequências Didáticas 

A sequência didática é uma estratégia educacional que busca ajudar os 

alunos a resolverem as dificuldades sobre os componentes curriculares 
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(ZABALA, 1998). As atividades são planejadas e executadas em um 

determinado período de tempo, onde as várias atividades conversam entre si. 

Uma das vantagem das sequências didáticas é que as atividades são 

elaboradas obedecendo uma sequência lógica de compartilhamento e evolução 

do conhecimento (CARVALHO, 2013).   

Segundo Motokane et al (2013) as sequências didáticas revelam-se 

como sendo práticas que contribuem para a alfabetização científica e para o 

aprendizado dos alunos, além de apresentarem resultados relevantes para a 

comunidade cientifica. É possível identificar elementos que são capazes de 

fornecer aos alunos um conjunto de práticas próprias da cultura científica 

(ALMOULOUD; COUTINHO, 2008). As ações que os alunos desenvolvem 

estão ligadas a uma série de atividades que os estimulam a reconhecer que a 

ciência procura responder problemas do cotidiano utilizando-se de elementos 

comuns como a comunicação (MOTOKANE, 2015). 

A produção de sequências didáticas nos cursos de licenciatura 

caracteriza-se como um relevante instrumento de planejamento de ensino, uma 

vez que oportunizam diversos caminhos metodológicos, formas de avaliação, 

além de uma reflexão sobre a prática pelo docente (MOTOKANE, 2015).  

Planejar e elaborar cada uma das aulas, facilita o processo de compreensão 

dos alunos, pois o conhecimento será gradual. As sequências didáticas podem 

envolver diferentes metodologias, podem ser aulas expositivas, recursos 

midiáticos, programas de computador, apresentação de textos e de trabalhos e 

o uso de jogos didáticos (FONSECA; DUSO, 2018). 

2.4.1 Jogos como facilitadores do processo de ensino e 

aprendizagem 

A classificação biológica pode ser algo confuso para os alunos do ensino 

fundamental, por isso a necessidade de ensinar de uma forma lúdica e prática 

o conteúdo de ciências. A utilização de jogos em sala de aula está se tornando 

cada vez mais comum, por se tratar de uma metodologia ativa que auxilia no 

crescimento e no desenvolvimento, na coordenação muscular, nas faculdades 

intelectuais, na iniciativa individual, no observar e conhecer as pessoas no 

ambiente em que se vive, entre outras (SOUZA; SOARES, 2012).  

As diferentes abordagens didáticas estimulam o conhecimento e 

facilitam a compreensão do conteúdo, por isso a importância de variar as 

metodologias aplicadas em sala de aula. Os jogos de tabuleiro são ótimos 

materiais didáticos e podem ser utilizados em diferentes faixas etárias, 

ajudando o professor no processo de ensino-aprendizagem (LIRA; RUBIO, 

2014).    

  “Enquanto joga, o aluno desenvolve a iniciativa, a 

imaginação, o raciocínio, a memória, a atenção, a 
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curiosidade e o interesse, concentrando-se por longo 

tempo em uma atividade (FORTUNA, 2003 p.02).” 

Para Leontiev (1978, p. 122) o jogo, é a atividade principal no 

desenvolvimento da criança, considerando-a como “aquela em conexão com a 

qual ocorrem as mais importantes mudanças no desenvolvimento psíquico que 

preparam o caminho da transição da criança para um novo e mais elevado 

nível de desenvolvimento”.  

Existem diversos estudos demostrando a eficácia do uso das 

metodologias ativas no ensino, como por exemplo o estudo de Basílio e 

Oliveira (2016), onde eles utilizaram metodologias ativas nas aulas de Ciências 

com os alunos do sexto ano do ensino fundamental, incluindo às aulas jogos, 

vídeos, exercícios e trabalhos em grupo. Ao final do estudo os pesquisadores 

verificaram que as metodologias ativas auxiliaram no conhecimento cientifico, 

na comunicação entre os alunos e o professor e na participação ativa em sala 

de aula. Resultados semelhantes foi observado por Freemana et al (2014) nas 

aulas de Introdução à Biologia na Universidade de Washington, a utilização de 

metodologias ativas e aulas mais participativas fez com que o índice de 

reprovação caísse 6% e o número de estudantes interessados em participar 

das aulas aumentou demasiadamente, chegando a ter mais 700 alunos por 

turma.   

“Jogos, como dominó, bingo, memória, quebra-cabeça, 
auxiliam o letramento matemático. Blocos lógicos servem 
para classificação de cores, formas e espessuras, mas a 
criança pode dar a eles outros usos, como empilhar, juntar 
os blocos para criar formas de animais e objetos, ou fazer 
um bloco virar sabonete, pente ou comida na brincadeira 
imaginária (Kishimoto, 2010 p.8) 

Durante os jogos algumas tensões podem ocorrer, pois o espirito 

competitivo faz parte das emoções humanas, mas o importante é lembrar que 

competições saudáveis como em jogos esportivos fazem o interesse pelo 

esporte e a dedicação aumentar o rendimento do aluno durante as partidas, por 

isso o professor deve auxiliar os alunos durante os jogos, mediando as 

situações (Kishimoto, 2010)”. Os jogos estão inseridos em vários contextos, ele 

é responsável pelos primeiros processos sociais, e inserção da criança na 

sociedade; além de estimular a imaginação e o raciocínio, operações 

matemáticas, etc.  

“O jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um 
conteúdo didático específico resultando em um 
empréstimo da ação lúdica para a compreensão de 
informações (KISHIMOTO, 1996).” 

Segundo Moreira (2014) o conceito de subsunçores é aplicado quando a 

aprendizagem significativa ocorre e o indivíduo é capaz de relacionar uma nova 

informação com aspectos presentes em sua estrutura cognitiva, ou seja, é um 
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processo que se refere à interação existente entre a nova informação e a 

informação que já é conhecida pelo aluno. Durante o processo de ensino e 

aprendizagem o professor pode utilizar o conhecimento pré existente como 

ponto de partida para a inclusão de novos conteúdo baseando-se no 

conhecimento prévio do aluno (FREIRE, 1996). 

 

3. METODOLOGIA  

O presente trabalho visou a proposição de uma sequência didática 

utilizando metodologias ativas (jogo de tabuleiro), com o intuito de auxiliar os 

professores de ciências como o conteúdo de Zoologia para o Ensino 

Fundamental II, focando principalmente no sistema de classificação taxonômica 

elaborado por Karl von Linné em 1735.  

Para tanto, o método de análise será qualitativo, com a compilação de 

dados encontrados nos artigos presentes nas plataformas digitais 

discriminadas a seguir com temas semelhantes ao trabalho. Foi feito um 

levantamento de artigos referentes ao uso das metodologias ativas e dos jogos 

para analisar como estão auxiliando os professores no dia-a-dia da sala de 

aula. Dessa forma, o trabalho visou inicialmente a realização de uma revisão 

bibliográfica. Esta constitui-se em um instrumento indispensável que precede o 

trabalho, tornando-se fundamental para o entendimento do tema e demostra a 

importância do levantamento de dados e como a pesquisa vem avançando nos 

últimos anos, e principalmente tem a função de auxiliar o educador no processo 

de ensino e aprendizagem (SOUZA, et. al 2008).  

Dentre as diversas ferramentas de coleta de dados qualitativas foi 

utilizada a análise documental, artigos científicos com temas pertinentes e 

semelhantes a este trabalho (jogos didáticos, estudo de Zoologia e 

metodologias ativas) encontrados no Google Acadêmico, Scielo, plataforma 

CAPES e na biblioteca da UTFPR. Esta técnica permite identificar informações 

factuais, baseadas em pressupostos de interesse; oferecem evidências para 

responder a um problema e podem complementar informações obtidas em 

diferentes fontes; compilando dados e auxiliando pesquisadores e professores 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006).  

A sequência didática envolve três etapas:  

Etapa 1: A primeira etapa consiste na explicação sobre a classificação 

dos filos do Reino Animalia, como forma de introdução do conteúdo (Disponível 

no apêndice A).  

Etapa 2: Na segunda etapa, ocorrer a aplicação do jogo, com toda a 

turma. O jogo “Classitômica” irá abordar os principais Filos do Reino Animalia 
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(Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annellida, Mollusca, 

Arthropoda, Echinodermata e Chordata) presente no livros e materiais didático, 

diferenciando cada filo de acordo com a classificação pré-existente. Esses filos 

foram selecionados, pois os materiais didáticos disponíveis para o ensino de 

zoologia, no ensino fundamental e médio abordam principalmente esses filos.  

O nome “Classitómica” foi escolhido para o jogo pois a junção das 

palavras “classificação” e “taxonomia”, com o objetivo de expressar a essência 

do jogo. O jogo foi inspirado em jogos de tabuleiro com perguntas e respostas, 

onde o tempo e a agilidade para responder as questão são essenciais.     

O jogo e as cartas foram feitos no programa CorelDraw® X 10, não foi 

utilizado nenhum modelo ou referência para a confecção, apenas inspiração no 

desenho de árvores filogenéticas. Todas as questão utilizadas no jogo são de 

autoria própria e foram baseadas no conteúdo programático do 7º ano 

(Ciências Novo Pensar (GOWDAK; MARTINS 2015), a apostila do sistema de 

ensino Objetivo (Catalani, Vasconcellos 2020) e o livro Ciências Naturais: 

Aprendendo com o cotidiano (CANTO; CANTO, 2018)).  

Etapa 3: Esta etapa refere-se à avaliação do processo formativo, com o 

objetivo de identificar se os alunos compreenderam o conteúdo. Para tal, 

propõem-se que o professor faça uma roda de conversa com os alunos e 

questione sobre a aplicabilidade do jogo e sobre o conhecimento gerado a 

partir da experiência, fazendo perguntas que envolvem o conteúdo ministrado e 

se o jogo auxiliou o entendimento dos alunos. 

 

4. RESULTADOS  

Os resultados deste trabalho são a proposta de sequência didática e o 

jogo “Classitômica”. 

Sequência Didática 

 

4.1 Primeira Etapa 

Na primeira etapa foi proposta a explicação sobre a classificação dos 

filos do Reino Animalia, como forma de introdução do conteúdo.  

Elaboramos um questionário (disponível no apêndice A) que o professor 

poderá usar na primeira aula para identificar o conhecimento prévio que os 

alunos possuem, ele pode entregar o questionário na forma impressa e pode 

fazer mais questões durante a aula abordando questões de sua autoria.  
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Para melhor entendimento do conteúdo, é imprescindível a explicação 

dos conceitos zoológicos para os alunos, por isso são necessárias seis aulas 

teóricas sobre a classificação dos filos do Reino Animalia. O professor poderá 

usar como recurso a multimídia e os materiais impressos, para auxiliar na 

explicação dos conteúdos. Foi elaborado um material didático em formato de 

slides, para auxiliar o professor durante as aulas (disponível no apêndice B ao 

F).   

O material didático, apresenta as principais informações sobre os filos do 

Reino Animalia, as principais características (morfológicas, anatômicas e 

fisiológicas) e os termos biológicos necessários para jogar o jogo. Todas as 

questões apresentadas no jogo, estão disponíveis no material didático, 

melhorando assim a jogabilidade do “Classitômica”.  

1ª aula teórica: Durante a primeira aula o professor poderá aplicar um 

questionário para determinar o nível de conhecimento dos alunos sobre o 

conteúdo a ser ministrado, a duração da aula é de 50 minutos.  

O objetivo dessa aula é identificar o nível de conhecimento dos alunos 

sobre os temas (classificação taxonômica, filos, reinos e zoologia). O professor 

poderá utilizar elaborar questões durante a aula, incentivando os alunos 

participarem.   

Como recurso o professor pode usar o questionário disponível no 

apêndice A, que foi elaborado baseando-se no conteúdo que será ministrado 

nas próximas aulas.  

2ª aula teórica: Durante a segunda aula o professor poderá apresentar 

os principais tópicos estudados na Zoologia e ela terá duração de 50 minutos.  

O objetivo dessa aula é que os alunos entendam as principais 

características estudadas na Zoologia, como nome cientifico das espécies, 

classificação de níveis hierárquicos, diferenças morfológicas, anatômicas e 

genéticas que são utilizadas para diferenciar os filos, além de falar sobre os 

principais cientistas e conceitos teóricos que levaram a criação da taxonomia 

comentando sobre os cinco reinos existentes, mas com enfoque principal no 

Reino Animalia. Durante a aula o professor poderá falar sobre a classificação 

lineana (de reino até espécie) e a classificação binomial (gênero e espécie) a 

utilização dos nomes em latim e a necessidade que os cientistas tem de 

classificar os organismos para melhor identificação em qualquer lugar do 

planeta.  

Como recurso didático o professor pode usar o material disponível no 

apêndice B e projetar os slides com ajuda da multimídia, ou imprimir o material 
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e disponibilizar para os alunos, ou usar o material didático disponível na escola 

ou do acervo pessoal do professor.   

3ª aula teórica: Durante a terceira aula, sugere-se que o professor fale 

sobre alguns filos do Reino Animalia e suas características e a duração da aula 

é de 50 minutos.  

O objetivo principal dessa aula é que os alunos compreendam as 

principais diferenças e semelhanças entre os filos Filos Porifera, Cnidaria, 

Platyhelminthes e entendam como funciona o sistema reprodutor, digestivo, 

excretor e circulatório desses filos. E algumas características importantes 

especificas de cada filo, como por exemplo os coanócitos células 

especializadas na digestão do Filo Poriferas, os cnidócitos (células com toxina) 

presentes no Filo Cnidaria, e a reprodução assexuada no nas planarias (Filo 

Platyhelminthes’) podem ser abordadas pelo professor.  

  Como recurso didático o professor pode usar as aulas disponíveis no 

apêndice C e materiais suplementares impressos ou projetados com auxílio da 

multimídia.  

4ª aula teórica: Durante a quarta aula, sugere-se que o professor fale 

sobre os Filos Nematoda, Annelida e Mollusca. A duração da aula é de 50 

minutos.  

Os Nematódeos, Anelídeos e Moluscos são animais invertebrados 

encontrados em diferentes regiões do planeta, o professor pode comentar 

sobre as espécies, o habitat, a anatomia e a morfologia dos filos, além de fazer 

link com assuntos vistos anteriormente como a origem da vida e os registros 

fosseis. O Filo Nematoda e Annelida são importantes para a saúde humana, 

pois apresentam representantes com vida parasitaria e o ser humano é um dos 

hospedeiros desses animais. Os representantes do Filo Mollusca são de 

importância econômica e alimentícia para diversas comunidades.  

Como recurso didático o professor pode usar as aulas disponíveis no 

apêndice D e materiais suplementares impressos ou projetados com auxílio da 

multimídia. 

5ª aula teórica: Durante a quinta aula, sugere-se que o professor fale 

sobre os Filos Arthropoda e Echinodermata presentes no Reino Animalia e 

suas principais características; a duração da aula é de 50 minutos.  

O Filo Arthropoda corresponde a 80% dos animais descritos dentro do 

Reino Animalia (BRUSCA; BRUSCA, 2007), ele tem grande importância 

ambiental e econômica por isso separamos o filo em Subfilos, já o Filo 

Echinodermata, apresenta características únicas como simetria radial e pés 
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ambulacrários, alguns indivíduos apresenta papel importante na degradação da 

matéria orgânica morta, sendo considerados detritívoros.  

Como recurso didático o professor pode usar as aulas disponíveis no 

apêndice E e materiais suplementares impressos ou projetados com auxílio da 

multimídia. 

6ª aula teórica: Durante a sexta aula, sugere-se que o professor fale 

sobre os Filo Chordata e suas principais características; a duração da aula é de 

50 minutos.  

O objetivo dessa aula é fazer com que os alunos compreendam as 

características dos membros e entendam melhor as classes do Filo Chordata 

que apresentam classes importantes para os seres humanos. O professor 

poderá explicar a diferença entre vertebrados e invertebrados. Além de abortar 

assuntos pertinentes como características exclusivas das diferentes classes 

exemplo (pelos, penas, escamas, etc.). 

Como recurso didático o professor pode usar as aulas disponíveis no 

apêndice F e materiais suplementares impressos ou projetados com auxílio da 

multimídia. 

4.2 Segunda Etapa 

7ª aula: Nesta aula, o jogo será aplicado pelo professor, e a duração é 

de 50 minutos.   

O objetivo principal do jogo é fazer com que os alunos compreendam 

melhor a classificação taxonômica do Reino Animalia e os principais filos. Os 

alunos também conseguirão identificar as principais espécies presentes nos 

filos através das imagens. O jogo também irá proporcionar maior compreensão 

em relação a características morfológicas e anatômicas das espécies. Além de 

estimular o espirito esportivo entre os alunos e o interesse pelo conteúdo.   

O recurso utilizado são as regras (disponível no apêndice G) as 

questões (disponível no apêndice H) o tabuleiro (disponível no apêndice I e J) e 

as cartas e que irão auxiliar na identificação dos filos (disponível no apêndice 

K). Além dos jogo o professor pode utilizar recursos visuais e auditivos para 

proporcionar uma melhor experiência durante o jogo. Está disponível no 

apêndice L o tabuleiro completo (versão final, após o jogo ser jogado), 

anexamos esse tabuleiro, para auxiliar o professor durante o jogo (respostas).   

O jogo conta com vinte e uma cartas (foi inserido número ímpar caso dê 

empate) todas as cartas tem a forma de folhas, pois o tabuleiro é uma árvore e 

os galhos representam os principais filos do Reino Animalia. O tabuleiro deve 

ser colado em um lugar visível para que todos os alunos consigam identificar e 
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colar as cartas no tabuleiro. Para adicionar as folhas (cartas) os alunos devem 

responder às questões e identificar corretamente qual animal o professor(a) 

está se referindo.  

O professor deve ler as regras do jogo para os alunos e explicar como o 

jogo deve ser jogado. Todos os animais presentes no jogo, são de 

conhecimento popular e fácil identificação. Optou-se por colocar as três 

subdivisões da Classe Mammalia para os alunos identificarem a diversidade 

existente. Todas as fotos representativas dos animais são reais, optou-se por 

deixar todos os organismos de forma mais real e visível possível.   

4.3 Terceira Etapa 

8º aula: Essa aula consiste em avaliar o processo formativo e a 

aplicabilidade do jogo. Duração de 50 minutos.  

O objetivo dessa aula é analisar se o conhecimento foi adquirido pelos 

educandos e se o jogo foi uma ferramenta didática que favoreceu esse 

conhecimento. O professor pode avaliar através de roda de conversa com os 

alunos, se for necessário o professor pode usar essa roda de conversa para 

sanar possíveis dúvidas que surgiram e reforçar o conteúdo apontando 

aspectos importantes da classificação taxonômica.  

Como recurso o professor pode usar materiais para auxiliar na avaliação 

mais formal ou podem optar por uma avalição informal, questionando os 

alunos, neste caso o uso de materiais seria dispensando. Sugerimos a 

aplicação de um questionário pós aula (disponível no apêndice M), nesse 

questionário as perguntas foram elaboradas relacionadas ao conteúdo.  

5. DISCUSSÃO 

Vários estudos (CABRAL et. al 2019; CASTILHO et. al 2018; SOUZA, 

TINTI 2019) demostraram que a metodologia ativa proporciona aos alunos 

experiência que favorece o conhecimento, por isso este trabalho buscou 

promover uma aprendizagem ativa, proporcionando ao aluno a oportunidade de 

ser construtor do próprio conhecimento através dos jogos. Percebeu-se que 

além do jogo havia a necessidade de elaborar aulas teóricas para auxiliar os 

professores, pois o conteúdo de zoologia pode variar nos diferentes livros e 

materiais didáticos, por isso optou-se por elaborar uma sequência didática com 

aula teórica sobre classificação taxonômica, o jogo “Classitómica” e uma 

avaliação diagnóstica dos alunos. De acordo com Segura e Kalhil (2015) cada 

etapa tem sua importância, mas dentro do processo cognitivo de 

aprendizagem, a dimensão atitudinal torna o estudante capaz de desenvolver 

as habilidades necessárias para tornar-se competente em todas as áreas do 

conhecimento. 
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As sequências didáticas têm por objetivos facilitar o conhecimento, elas 

não podem ser vistas como uma metodologia estática e enrijecida e sim, deve 

atender às necessidades do professor e dos alunos, se enquadrando nas 

necessidade e na realidade da escola (TOLEZANO 2016). Todo o trabalho foi 

elaborado para atender as necessidades das escolas e das condições reais de 

ensino no Brasil, por isso o jogo e a aula teórica estão à disposição dos 

professores para alteração e adaptação as diferentes realidades.  

Durante as pesquisas para a formulação do trabalho percebeu-se que 

poucos filos do Reino Animalia são abordados nos livros didáticos do ensino 

médio e fundamental II, e filos menores como Rotifera e Tardigrada não são 

comentados nem citados no material didático. O mesmo pode ser observado 

no trabalho elaborado por Lima (2019), onde a autora relata que 40% dos 

professores do ensino médio e técnico não tem facilidade com o conteúdo de 

fisiologia vegetal, e muitas vezes esse conteúdo não é ministrado aos alunos, 

mesmo sendo de grande importância para a vida acadêmica. 

Acredita-se que as metodologias ativas, como o uso de jogos, aulas 

práticas e experimentais, visitas técnicas e aulas de campo fazem com que o 

aluno se interesse mais pela aula e pelo conteúdo, além de tornar esse aluno 

um membro mais participante da comunidade acadêmica. Como demostrado 

no trabalho de Buss e Mackedanz (2017) quando o professor usa metodologias 

mais dinâmicas, ele promove mudanças não apenas na sala de aula, mas 

também em toda a escola, o envolvimento da comunidade escolar na 

compreensão e nas ações de um ensino mais ativo e significativo será um 

passo em direção a mudanças oportunas, na qualidade da educação e a 

imagem das instituições escolares. 

Segundo Santos et. al (2010) os professores procuram materiais de 

apoio ao ensino, porém isso exige muita dedicação e esforço dos educadores 

para adaptar os recursos utilizados à situação real dos alunos e da escola. 

Pensando nisso, este trabalho foi elaborado com o intuito de auxiliar os 

professores de ciências na diversificação de suas aulas através de um 

conteúdo prático, acessível e interessante para os alunos.  

Lima (2019) demostra em seu trabalho que os professores gostam de 

aplicar jogos didáticos com os alunos, pois esse tipo de conteúdo chama 

atenção dos estudantes. O trabalho mostrou que vários professores já 

trabalharam com jogos durante as aulas e que o mesmo ajuda no 

entendimento de assuntos mais complexos como a botânica e a fisiologia 

vegetal, porém eles não demonstram habilidades para desenvolver os jogos. 

Por isso, optou-se por desenvolver um jogo simples com materiais de fácil 

acesso e que pode ser impresso na escola e com regras de fácil entendimento, 

tanto para os alunos quanto para os professores.  
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Dias e Chacur (2019) desenvolveu um jogo didático para auxiliar os 

alunos na identificação dos animais presentes no Filo Chordata. Segundo os 

autores, os jogos didáticos são considerados recursos alternativos que 

favorecem a aprendizagem significativa em ciências, onde novas informações 

são articuladas às informações que já estão presente na estrutura cognitiva do 

aluno. Por esse motivo o presente trabalho foi estruturado e baseado em 

artigos onde os autores sugerem que a sequencias didáticas sejam associadas 

com atividades práticas, principalmente o uso de jogos que favorecem o ensino 

e a aprendizagem dos alunos a partir de conhecimentos já adquiridos.  

O jogo “A Corrida evolutiva das plantas” foi elaborado por Pedroso 

(2009), e apresenta uma proposta de jogo para alunos do ensino médio. 

Entretanto, a autora relata que o jogo pode ser adaptado a diferentes 

realidades e a outros níveis de ensino, sem perder o caráter lúdico e educativo. 

Acredita-se que o mesmo pode ser aplicado no jogo “Classitómica” então 

sugere-se que o jogo seja aplicado os alunos do sétimo ano do ensino 

fundamental, mas nada impede de o professor adapte a linguagem do jogo e 

alguns conceitos teóricos e aplique no ensino médio, principalmente no 

primeiro ano, quando o assunto é abordado novamente.   

O trabalho desenvolvido por Xavier, Meneses, Cavalcante (2017) 

demostrou que os alunos apresentavam dificuldade em responder questões 

abertas durante o pré-teste, após a exposição da aula teórica. Com a aplicação 

de um jogo sobre geodiversidade os índices de acerto das questões 

aumentaram consideravelmente. Assim, pode-se afirmar que as metodologias 

aplicadas contribuíram significativamente para o conhecimento e a 

aprendizagem dos alunos sobre a geodiversidade. Acredita-se que o mesmo 

pode ser observado quando o jogo “Classitómica” for ministrado aos alunos.  

De acordo com Ferreira (2017) e Amorin (2013) os professores 

acreditam nos benefícios dos jogos didáticos. Um exemplo citado pelos 

pesquisadores é de uma escola estadual de Ensino Médio no Ceará, onde os 

professores explanaram que os conteúdos mais complexos e abstratos como 

genética, evolução e biologia celular foram mais bem compreendidos pelos 

estudantes quando trabalhados a partir de estratégias lúdicas, como jogos e 

modelos didáticos. Segundo eles, essas ferramentas contribuíram para que os 

alunos permanecessem mais atentos, participativos e intrigados com os 

assuntos abordados. Acredita-se que os jogos podem mudar a perspectiva dos 

alunos em relação aos conteúdos, proporcionando a eles conhecimento 

cientifico apropriado e diferenciado, quando comparado ao modo tradicional de 

apresentar as disciplinas.  

De acordo com Cunha (2012), a simples introdução do jogo na disciplina 

de química não garante uma mudança na postura pedagógica do professor 

frente ao conhecimento. O problema central é que os estudos referentes ao 
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uso de jogos no ensino de química não foram suficientes para mudar o 

contexto das aulas, pois os jogos têm sido utilizados, na maioria das vezes, 

apenas como recurso, sem dar atenção aos aspectos didáticos. Refletindo 

sobre este aspecto, desenvolveu-se o jogo “Classitômica” como um material 

didático, voltado para o ensino de zoologia, onde todos os componentes foram 

pensados para proporcionar aos estudantes um conhecimento duradouro, 

principalmente utilizando imagens reais das espécies presentes no filos do 

Reino Animalia.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando o professor estrutura sua aula através de uma sequência 

didática bem definida e com objetivos traçados, partindo de níveis de 

conhecimento que os alunos já dominam para chegar aos níveis que eles 

precisam dominar, o conteúdo fica mais fácil de ser entendido e os alunos 

conseguem assimilar e entender melhor as matérias. Como demostrado neste 

trabalho e por outros pesquisadores, as metodologias ativas auxiliam muito os 

professores durante a formação dos alunos, além de estimular a criatividade e 

o interesse durante as aulas, estas colocam os alunos como protagonistas do 

conhecimento. Utilizando várias metodologias o professor consegue diversificar 

as aulas e atingir um número maior de alunos.    

Os jogos não devem ser usados como um “passa tempo”, e sim como 

uma ferramenta que permite aos professores ensinarem os alunos através de 

uma metodologia ativa. O uso dos jogos devem ser acompanhado de conteúdo 

didático e explicações teóricas sobre o conteúdo, o jogo é uma ferramenta 

didática e os professores devem utiliza-la com maior frequência.    

Conclui-se que os jogos de tabuleiro são uma ferramenta importante 

para o ensino, não apenas de zoologia, mas para todas as áreas do 

conhecimento. Quando o professor utiliza jogos na aula ele deixa o conteúdo 

mais descontraído e sua relação com o aluno se torna mais espontânea. Além 

de ser uma metodologia ativa de fácil aplicação e que gera grande interesse 

nos alunos, os jogos estimulam os alunos a participarem da aula, seu o 

raciocínio lógico e o espírito esportivo.  
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APÊNDICE A- Questionário pré-conteúdo (aula) 
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Questionário pré-aula:  
 
1- Você já ouviu falar sobre 
classificação taxonômica?  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
2- Cite alguns animais que você 

conheça. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
3- Como você classificaria os animais 
que você listou na questão anterior? 
(Por exemplo: quais são insetos, quais 
são mamíferos, etc).   
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
4-  Classifique os animais em (1) 

vertebrado e (2) invertebrado:  
(  ) cobra       (  ) minhoca    (  ) 
escorpião  
(  ) crocodilo  (  ) peixe (  ) lula  
(  ) esponja do mar  (  ) lombriga ( ) 
sapo  
 
5- Você sabe o que é nome científico? 

Se sim, dê um exemplo. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
6- Você sabe o nome científico dos 

seres humanos? Se sim, qual?  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

7- O que esses animais tem em 
comum?  

 
https://images.app.goo.gl/LuMPrTbEzScesGNY9 
 

a) Todos são vertebrados.  

b) Todos são insetos.  

c) Todos são invertebrados.  

d) Todos são vertebrados e são 

classificados em diferentes filos.  

8- Se você descobrisse uma nova 
espécie de borboleta. Como seria o 
nome científico dessa espécie?  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
9- Sabemos que a unidade básica da 
vida é a célula, então todos os 
organismos para serem classificado 
como ser vivo dever ser constituído por 
células. Qual organismo abaixo não é 
classificado como ser vivo?  
a) Bactérias. 
b) Algas. 
c) Protozoários. 
d) Fungos. 
e) Vírus. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
10- No nosso dia-a-dia temos mais 
contato com animais com presença ou 
ausência de vertebras? Porque esses 
animais são mais frequentes?  
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
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APÊNDICE B- Material Didático- 2º Aula - Introdução à classificação 

taxonômica. 
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APÊNDICE C- Material Didático- 3º Aula - Filos Porifera, Cnidaria, 

Platyhelminthes 
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APÊNDICE D- Material Didático – 4º Aula - Filos Nematoda, Annelida e 

Mollusca 
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APÊNDICE E- Material Didático – 5º Aula - Filos Arthropoda e Echinodermata  
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APÊNDICE F- Material Didático – 6º Aula - Filos Chordata  
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APÊNDICE G- Regras do jogo 
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JOGO CLASSITÔMICA 

 

O jogo “Classitômica” é um recurso didático alternativo para as aulas de 

Ciências que tem o intuito de auxiliar no processo formativo dos alunos do 

Ensino Fundamental II.  

O jogo conta com 21 cartas de perguntas sobre as principais 

características dos Filos, Classe, Ordem encontrados no Reino Animalia. O 

jogo também conta com 21 cartas com fotos de animais pertencentes aos 

principais Filos, e um tabuleiro em forma de árvore, onde as fotos dos animais 

são coladas.   

 O tabuleiro deverá ser impresso em tamanho grande (como sugestão 

temos as folhas em A3 ou um painel), outra possibilidade é imprimir parte do 

tabuleiro em folhas separadas e uni-las depois da impressão. É necessário ser 

em tamanho grande, pois o mesmo deve permanecer fixado na parede ou na 

lousa da sala durante a partida.  

 

Regras  

 

1- O professor(a) deve dividir a sala em duas equipes com o mesmo número de 

alunos em cada uma. Por exemplo equipe A e B ou 1 e 2 ou Verde e Amarela.  

2- Cada equipe terá em posse 21 cartas com fotos dos animais. As cartas com as 

fotos do animais são as mesmas para as duas equipes.  

3- O professor(a) vai ser o responsável pela leitura das dicas e o juiz para julgar se a 

resposta está correta ou não.  

4- Apenas o professor(a) terá acesso às dicas, ele(a) deve lê-las em voz alta para 

que as duas equipes possam escutar e identificar o animal.  

5- O jogo é separado em duas etapas: A primeira etapa é identificar qual animal 

pertence à dica que o professor(a) leu. A segunda etapa é identificar no tabuleiro 

sua posição (Filo, Classe e Ordem). 

6-  Primeira etapa: O professor(a) faz a leitura da dica. Os alunos têm um tempo 

para identificar o animal com auxílio das cartas com fotos e do seu conhecimento 

prévio. A equipe que identificar corretamente ganha 1 ponto. O professor(a) vai 

ler uma dica por vez e a sala tem 1 minuto para responder qual animal a dica está 

se referindo.   

7- Segunda etapa: Após a identificação os alunos devem classificar e colar a foto do 

animal no Filo, Classe ou Ordem certa no tabuleiro que será fixado na parede da 

sala para ter melhor visibilidade. Se a classificação estiver correta a equipe ganha 

mais 1 ponto.  

8- Ao final do jogo, os pontos deverão ser somados e a equipe que obtiver o maior 

número de pontos, será a campeã.  
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APÊNDICE H- Questões do jogo 
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LISTA COM AS QUESTÕES SOBRE O REINO ANIMALIA 

 
1- a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 

b) Possuem pés locomotores  
c) Alguns membros da classe possuem conchas 
d) Os olhos são localizados na parte de cima das antenas 
  
R: Caracol/Lesma/Caramujo; Filo: Molusca; Classe: Gastropoda 
 

2- a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
b) Corpo circular  
c) Apresenta anéis ao longo do corpo 
d) Possuem poucas cerdas ao longo do corpo e são hermafroditas 
  
R: Minhoca; Filo Anelida; Classe: Oligochaeta  

 
3- a) Apresenta vértebras (Vertebrado) 

b) Respiração branquial;  
c) A bexiga natatória está presente em representantes ósseos 
d) Apresenta alimentação variada 
 
R: Peixes; Filo: Chordata  
 

4- a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
b) Apresenta simetria penta radiada 
c) Fecundação externa e são organismos bentônicos 
d) Os espinhos estão presentes nos membros desse filo 
 
R: Estrelas-do-mar; Filo: Echinodermata; Classe Asteroides 
 

5- a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
b) Membros articulados  
c) Possui duas antenas e um par de asas 
d) Fase larval está associada com água limpa e parada 
 
R: Mosquito; Filo Arthropoda; Classe: Insecta 
 

6- a) Apresenta vértebras (Vertebrado)  
b) Maior abundância no Continente Australiano  
c) Hábito arborícola 
d) Herbívoro que se alimenta de folhas de eucalipto 
 
R: Coala; Filo: Chordata Classe: Mammalia   
 

7- a) Apresenta vértebras (Vertebrado) 
b) A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente 
c) A ausência de pernas e uma característica derivada 
d) Algumas espécies são peçonhentas 
 
R: Cobras; Filo: Chordata; Classe: Reptilia 

 
8- a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 

b) São encontradas no oceano, são animais bentônicos e sésseis 
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c) A alimentação é por filtração 
d) Algumas espécies são usadas para tomar banho 
 
R: Espojas do mar; Filo: Porifera;   
 

9- a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
b) O corpo é achatado dorsoventralmente, possuem ocelos (olhos primitivos)  
c) Algumas espécies dentro do filo são de vida livre, outras são parasitas 
d) São hermafroditas, têm grande poder de regeneração 
 
R: Planarias; Filo: Platyhelminthes Classe: Cestoda  
 

10-  a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
 b) Apresenta membros articulados 
 c) Ausência de antenas e asas 
 d) A maioria das espécies tecem teias  
 
R: Aranha; Filo: Arthropoda; Classe Aracnídeos  
 

11-  a) Apresentam vértebras (Vertebrado) 
 b) Uma parte do ciclo dessas espécies é aquática, outra é terrestre  
 c) Apresentam respiração branquial, cutânea e pulmonar  
 d) São encontrados com mais facilidade em ambientes húmidos 
 
R: Sapos/Rãs/Pererecas; Filo: Chordata Classe: Anfíbios 
 

12-  a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
 b) Algumas espécies do filo são livre-natantes outras são sésseis  
 c) Apresenta tentáculos com substâncias urticantes 
 d) O corpo é gelatinoso, sem sistema circulatório, digestório e respiratório 
 
R: Águas-vivas; Filo: Cnidaria; Classe: Scyphozoa  
 

13-  a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
 b) Corpo cilíndrico e ausência de anéis  
 c) Algumas espécies do filo são de vida livre, outras são parasitas 
 d) Os ovos são encontrados nos alimentos ou na água, são encontradas                         
no intestino do hospedeiro.        
 
R: Lombriga; Filo: Nematoda; Classe: Secernentea 
 

14-  a) Apresenta vértebras (Vertebrado) 
 b) São bípedes, os membros superiores são modificados 
 c) O corpo é coberto por penas, o embrião se desenvolve dentro do ovo   no 
meio externo.  
 d) Essa espécie é o símbolo do Pantanal Brasileiro 
 
R: Tuiuiú; Filo: Chordata; Classe: Aves  
 

15- a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
b) Não apresenta articulações no corpo (corpo mole)   
c) Os mecanismos de defesa é a camuflagem e a liberação de tinta  
d) Apresenta oito braços e três corações  
 
R: Polvo; Filo: Mollusca; Classe: Cephalopoda 
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16-  a) Apresenta vértebras (Vertebrado) 

 b) Durante o processo de metamorfose a cauda permanece 
 c) Apresenta habito aquático, vive principalmente em água limpas e geladas 
no Hemisfério Norte do planeta.  
 d) Algumas espécies tem respiração pulmonar, outras espécies tem respiração 
branquial 
 
R: Salamandra/Tritões Filo: Chordata Classe: Amphibia 
 

17-  a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
 b) São sesseis e podem viver solitários ou em colônias  
 c) Apresenta esqueleto externo de calcário ou de matéria orgânica 
 d) São marinhos, e a alimentação é de zooplâncton e pequenos peixes. 
 
R: Corais; Filo: Cnidaria Classe: Anthozoa 
 

18-  a) Apresenta vértebras (Vertebrado) 

 b) Possui pelos e glândulas mamárias 
 c) A fecundação é interna e a placenta tem a função de proteger o feto 
durante a gestação 
 d) É o único mamífero que voa 
 
R: Morcego; Filo: Chordata Classe: Mammalia  
 

19-  a) Ausência de vértebras (Invertebrado) 
 b) Tem o corpo articulado, a maioria das espécies são aquáticas  
 c) Tem dois pares de antenas e algumas espécies apresenta carapaça rígida  
 d) Apresenta quela (são pinças formadas no apêndice anterior)  
 
R: Caranguejo Filo: Arthropoda; Classe: Crustacea 
 

20-  a) Apresenta vértebras (Vertebrado)  
 b) Tem o hábito terrestre ou aquático  
 c) Apresenta uma carapaça rígida (casco), onde a coluna vertebral e as 
costelas são fundidas  
 d) Colocam ovos no solo e a temperatura do ambiente define o sexo dos 
embriões  
 
R: Tartaruga; Filo: Chordata; Classe: Reptilia 
 

21- a) Apresenta vértebras (Vertebrado) 
b) Tem pelos no corpo e os filhotes se alimentam de leite 
c) São encontrados em determinadas regiões da Oceania (Austrália, Nova 
Guiné e Tasmânia) 
d) São ovíparos (botam ovos) 
 
R: Ornitorrinco; Filo: Chordata; Classe: Mammalia 
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APÊNDICE I- Tabuleiro do jogo completo 
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Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE J- Tabuleiro do jogo com as imagens separadas 
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 Fonte: Autoria Própria 
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 Fonte: Autoria Própria 
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 Fonte: Autoria Própria 



64 

 

 Fonte: Autoria Própria 
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Fonte: Autoria Própria 
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 Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE K- Cartas do jogo  
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Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE L- Tabuleiro completo- Visão geral das cartas no tabuleiro 
(resposta para o professor)  
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 Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE M- Questionário pós-conteúdo (aula) 
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Questionário pós-aula:  

 

1- Quais são os principais filos do 

Reino Animalia?  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

2- Agora que você sabe que cada 

espécie tem um nome científico, como 

os cientistas fazem para classificar as 

espécies?  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

3- Qual filo do Reino Animalia 

apresenta maior biodiversidade de 

organismo?  

________________________________

________________________________

________________________________ 

4-  Após a aula:  

Classifique os animais em (1) 

vertebrado e (2) invertebrado:  

(  ) cobra       (  ) minhoca    (  ) 

escorpião  

(  ) crocodilo  (  ) peixe dourado  (  ) lula  

(  ) esponja do mar  (  ) lombriga ( ) 

sapo  

 

5- Quantos reinos existe e quais são? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

6-Agora que você sabe que devemos 

nomear as espécies com um nome duplo 

(gênero e epiteto específico) e em 

Latim. O nome da sua borboleta 

alteraria?  Se sim, qual seria?  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

____________ 

 

7- Como são classificados os 

organismos vivos segundo Lineu?  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

8- Analise os animais a seguir e 

identifique o tipo de reprodução (1) 

reprodução sexuada (apenas) (2) 

reprodução assexuada ou sexuada 

(ambas).   

(  ) macaco   (  ) esponja   (  ) polvo   

(  ) borboleta   (  ) jacaré   (  ) caracol    

(  ) lombriga   (  ) sanguessugas  (  ) 

tubarão  

(  )  água-viva   (  ) planaria  (  ) 

camarão  

 

9-Assinale a alternativa que relaciona 

apenas animais exclusivamente 

marinhos: 

a) camarão, lagosta, caranguejo. 

b) lula, polvo, caramujo. 

c) estrela-do-mar, polvo, coral. 

d) camarão, polvo, ouriço-do-mar. 

e) lagosta, caranguejo, pepino-do-mar. 

 

10- Na(s) questão(ões) a seguir julgue 

os itens e escreva nos parênteses (V) se 

for verdadeiro ou (F) se for falso. 

 ( ) A sanguessuga pertence ao Filo 

Annelida, ou seja, são animais 

metaméricos vermiformes. 

(  ) As baratas pertencem ao Filo 

Arthropoda e apresentam respiração do 

tipo traqueal.  

( ) Os escorpiões são aracnídeos, com 

excreção por túbulos de Malpighi. 

 ( ) As planárias pertencem ao Filo 

Porifera, com sistema nervoso difuso 

em forma de rede. 
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