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ATIVIDADES PROPOSTAS

Episódio: Caranguejos

Público-alvo: Séries do ensino fundamental II e ensino médio que 
trabalham com classificação dos seres vivos, zoologia e ecologia.

Atividade 1 :

Objetivo: 

- Observar a aplicabilidade dos conceitos 
abordados na série, a partir da compreensão 
dos estudantes.

- Avaliar propostas de intervenção no ambiente, 
considerando a qualidade da vida humana 
ou medidas de conservação, recuperação ou 
utilização sustentável da biodiversidade.

- Analisar perturbações ambientais, 
identificando fontes, transporte e(ou) destino 
dos poluentes ou prevendo efeitos em 
sistemas naturais, produtivos ou sociais.

- Identificar os conceitos ecológicos e 
zoológicos dos animais protagonistas desse 
episódio da série.



Descrição:

1ª Etapa: A sala deve ser organizada 
em grupos (quantidade de alunos por 
grupo definida pelo professor) e depois 
todos os alunos devem assistir ao 
episódio da série que será ferramenta 
do estudo.

2ª Etapa: Cada grupo tem que fazer 
uma pesquisa sobre a classificação 
do animal protagonista do episódio, 
levando em consideração as seguintes 
categorias taxonômicas: Reino, Filo 
e Classe. As ferramentas para a 
pesquisa devem ser definidas pelo 
professor.

3ª Etapa: De acordo com o vídeo, 
explique qual é a importância ecológica 
para a população dos caranguejos 
desse deslocamento tão perigoso?

4ª Etapa: Será que o crescimento das 
cidades pode provocar o aparecimento 
desses “vizinhhos” tão selvagens? E se 
esse “vizinho” selvagem não se adaptar 
com a urbanização do seu hábitat, o 
que acontecerá com sua população? E 
se houver a sonhada adaptação desses 
“vizinhos”, ela sempre será boa para os 
humanos? Explique suas respostas.

5ª Etapa: Para finalizar essa atividade, 
cada grupo vai expor na sala uma 
possível proposta de facilitação 
e proteção para a população de 
caranguejos, para que na época da 
sua andada,  ela não tenha perdas de 
indivíduos com a ação desordenada 
do homem. O professor deve abrir 
um debate entre os grupos para 
cada proposta, e até pode fazer uma 
comparação com alguma situação 
semelhante que possa acontecer na sua 
comunidade ou cidade.



Episódio: Insetos: 
Lagartas e Hemípteros

Público-alvo: Séries do ensino 
fundamental II e ensino médio 
que trabalham com classificação 
dos seres vivos, zoologia, 
ecologia e programa de saúde.

Atividade 2 :

Objetivo: 

- Observar a aplicabilidade dos conceitos 
abordados na série, a partir da compreensão 
dos estudantes.

- Avaliar propostas de intervenção no 
ambiente, considerando a qualidade da 
vida humana ou medidas de conservação, 
recuperação ou utilização sustentável da 
biodiversidade.

- Analisar perturbações ambientais, 
identificando fontes, transporte e (ou) 
destino dos poluentes ou prevendo efeitos 
em sistemas naturais, produtivos ou sociais.

- Identificar os conceitos ecológicos e 
zoológicos dos animais protagonistas desse 
episódio da série.

- Avaliar propostas de alcance individual ou 
coletivo, identificando aquelas que visam à 
preservação e a implementação da saúde 
individual, coletiva ou do ambiente.

Descrição:

1ª Etapa:  A sala deve ser organizada em 
grupos (quantidade de alunos por grupo 
definida pelo professor) e depois todos os 
alunos devem assistir ao episódio da série 
que será ferramenta do estudo.
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2ª Etapa:  Cada grupo deve relembrar 
ou pesquisar o conceito de cadeia 
alimentar ou trófica, e montar 
sua própria cadeia usando as 
plantas, a lagartas e o louva-a-
deus. Organize os participantes 
de acordo com os seus níveis 
tróficos. O professor deve 
indicar como a  cadeia deve ser 
apresentada.

3ª Etapa:  Usando mecanismos 
de pesquisa, escreva todas as 
fases do desenvolvimento das 
mariposas, explicando cada uma, 
desde o ovo até o animal adulto. Se 
o professor quiser, pode pedir para 
essa pesquisa ser representada na 
forma de maquetes ou cartazes, 
que podem ficar expostos na sala ou 
no laboratório de ciências da escola.

4ª Etapa:  Uma multiplicação 
desordenada das lagartas em 
regiões urbanas pode trazer algum 
prejuízo para flora? Ou a multiplicação 
acelerada vai trazer benefícios para as 
plantas? Comente a resposta. 

5ª Etapa:  Lembrando do inseto do 
episódio, explique qual a característica 
da água que permite o pouso do 
animal na superfície. Se possível, 
monte outro experimento que demonstre 
essa característica.

6ª Etapa:  Por que esses insetos são 
conhecidos como hemípteros? Pesquise 
esse conceito e cite mais exemplos de 
insetos desse grupo.

7ª Etapa:   Será que esses vizinhos 
insetos que precisam da água 

de alguma forma na sua vida, 
podem transmitir doenças para 
os humanos? Sua cidade sofre 

ou já sofreu com alguma doença 
transmitida por insetos? Escreva sobre 
5 doenças que podem ser transmitidas 
por insetos.

8ª Etapa: Cada grupo da sala deve 
apresentar um trabalho sobre uma 

doença transmitida pelos insetos. 
Essas apresentações têm que ter o 
agente patológico, sintomas, formas 
de transmissão e formas de prevenção 
dessas doenças. Se possível, essa 
apresentação pode ser feita na forma de 
uma ferramenta audiovisual (animação, 
entrevista, pequeno documentário e etc). 
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