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SOBRE A ATIVIDADE 
Introdução: Atualmente, objetivando um aperfeiçoamento no processo da       

aprendizagem, estão sendo desenvolvidas e aplicadas de diversas        
maneiras aulas tendo como principal ferramenta as metodologias        
ativas. Pensando nisso, foi ministrada uma aula que possui uma          
abordagem tanto expositiva quanto interativa. Foi iniciada por meio do          
estudo sobre os animais e suas características, habitat, reprodução e          
hábitos alimentares. Desta forma foram apresentados aos alunos        
alguns grupos dos cordados, fazendo parte dos Vertebrados e logo          
após foi aplicada uma dinâmica abordando o tema da aula. 

Objetivo: Facilitar o estudo dos diversos grupos de vertebrados;  
Buscar de forma interativa o reconhecimento dos grupos animais em          
um contexto de aprendizagem significativo; 
Proporcionar o relação entre a descrição da morfologia corporal e as           
imagens dos animais. 
 

Regras e/ou  
Procedimentos: 

O baralho animal possui 25 cartas, divididas em cinco grupos de           
animais: Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos. Cada grupo         
animal apresenta cinco cartas correspondentes. 
Em cada grupo as cartas são numeradas de 1 a 5, sendo que duas              
delas possuem imagens de um dos grupos animais e as outras três            
contém características específicas dos respectivos grupos. 
Número de jogadores 

 



 

O número dos grupos é relativo ao número de alunos presentes em            
sala de aula, caso não seja possível completar os cinco grupos, utilize            
menos grupos no jogo. 
Modo de jogar 
1. Embaralhar as cartas. 
2. Distribuir para cada jogador cinco cartas. Cada jogador deve          
manter as cartas na sua mão de forma a ocultá–las dos adversários. 
3. Em cada rodada, cada jogador deverá passar uma de suas cartas            
para o jogador à sua esquerda. 
Todos os jogadores deverão passar suas cartas simultaneamente.        
Dessa forma, a carta recebida só pode ser passada na rodada           
seguinte. 
Quem ganha o jogo? 
Ganha o jogo quem conseguir reunir primeiro as cinco cartas          
referentes ao mesmo grupo animal. 
Desafio e Enigma do Jogo 
O desafio colocado ao jogador é o de conseguir reunir, antes dos            
demais participantes, o conjunto de 5 cartas relacionadas a um          
determinado grupo animal de sua própria escolha. 
O enigma está no fato dos jogadores não terem conhecimento da           
escolha do grupo animal feita pelo adversário. 
 

Aplicabilidade: A dinâmica é de baixo custo e pode ser aplicada em qualquer nível de              
ensino. 

Pós-Atividade: Trabalhar o assunto sobre Vertebrados por meio de jogos e          
brincadeiras torna a aula dinamizada e atrativa para se obter uma           
interação dos alunos com o conteúdo. Seria possível aplicar uma          
avaliação a partir do conteúdo e dinâmica ministrada. 

  

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 

O baralho está disponível para download no site:               
http://genoma.ib.usp.br/pt-br/baralho-animal 

Para a aula as próprias pibidianas confeccionaram o baralho com folha sulfite,                       
cartolina amarela, canetinhas e lápis de colorir. 
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FIGURA 1 : Baralho dos répteis. 

                          

 
 

 

FIGURA 2: cartas de baralho dos peixes 

 



 

 

FIGURA 3: Baralho dos Anfíbios  

 

FIGURA 4: Cartas representando o grupo das aves  

 



 

 

FIGURA 5: Baralho animal das mamíferos. 

 

 


