
Crie um Invertebrado 

Objetivos 

Identificar a diferença entre um sistema circulatório aberto e fechado, simetria radial e bilateral e 
exoesqueleto e esqueleto hidrostático; Definir terminologia relacionada com invertebrados 

Procedimento 

 Explique que cada aluno irá criar um animal invertebrado  com características 
determinadas. Cada aluno é livre para determinar forma, tamanho ou cor e também 
comportamentos e adaptações. Contudo, o aluno deve incorporar as características 
definidas e as escolhidas no animal. 

 Para tanto, você deve dividir a turma pela metade: a primeira metade receberá as 
características sistema circulatório fechado, simetria radial e exoesqueleto e a 
segunda metade receberá as características sistema circulatório aberto, simetria 

bilateral e esqueleto hidrostático.  
 Distribua a folha com as características facultativas e instrua os alunos a selecionarem 

mais cinco daquelas características. 
 Novamente, divida a turma, dessa vez em três grupos: Comensalismo, Parasitismo e 

Mutualismo. Instrua os alunos a conceituar o tipo de interação que receberam e a criar um 
outro animal que demonstrará essa relação com o animal imaginário. 

Direções 

Os alunos deverão desenhar o animal imaginário em uma cartolina. Ao lado do desenho, o aluno 
deve escrever as características daquele invertebrado, explicar a interação dele com o outro 
animal e exemplificar dois invertebrados reais para cada característica do animal imaginário. Ex: 

Antena- joaninhas e borboletas também possuem antenas.  

Obs: O desenho deve refletir as características definidas e escolhidas. 

Os desenhos devem ser coloridos e o invertebrado imaginário deverá ter um nome e hábitat. 

Os alunos podem apresentar seus animais para a turma em curtas apresentações explicativas. 

Guia do Professor 

Antena: Um apêndice sensorial localizado na cabeça. Ex: gafanhoto, borboleta 

Comensalismo: Relação simbiótica onde um indivíduo vive próximo ou em outro organismo, 
beneficiando-se dele sem afetá-lo. Ex: rêmoras com tubarões 

Espiráculo: Pequenas aberturas respiratórias nos artrópodes. Ex: escorpião 

Esqueleto Hidrostático: Uma massa de fluido delimitada por uma parede muscular para prover 
suporte para os movimentos. Ex: anêmona, minhoca 

Exoesqueleto: Estrutura que provê suporte aos invertebrados. É secretada pela epiderme e 
lembra uma concha/casca. Ex: lagosta, insetos 

Mutualismo: Relação simbiótica onde dois organismos dependem um do outro para sobreviver e 
se beneficiam mutualmente. Ex: Cupins e protozoários que vivem em seu estômago 



Nematocisto: Cápsula com células de defesa especializadas contendo tubos que excretam 
substâncias causticantes. Ex: anêmona, água-viva 

Ocelo: Estrutura para percepção da luz. Ex: Besouro, mosca das frutas 

Ósculo: Poros grandes que funcionam como saída de água Ex: poríferos 

Ostíolo: Aberturas nas esponjas que filtram água. Ex: poríferos 

Olhos bioluminescentes: A produção de luz por organismos vivos Ex: vaga-lume, dinoflagelados 

Parasitismo: Relação Simbiótica onde um organismo é beneficiado e o outro é prejudicado. 
Simbiose Danosa. Ex: carrapato sugando sangue de um cachorro 

Rádula: Uma “língua” áspera presente em vários moluscos. Ex: lesma 

Simbiose: Associação íntima entre dois organismos. 

Simetria Bilaterial: Uma forma que possui duas partes idênticas de cada lado de seu eixo. Ex: 
lagosta, centopéia 

Sistema Circulatório Aberto:  O sangue é bombeado do coração para a cavidade corporal, onde 
os tecidos são envoltos em sangue. Ex: insetos, moluscos 

Sistema Circulatório Fechado: O sangue nesse sistema fica contido em vasos condutores. Ex: 
minhoca, polvo 

Tentáculo: Projeção longa, flexível e macia. Ex: polvo, anêmona 

 

Características dos Invertebrados 

Pés tubo 

Rádula 

Bioluminescência 

Antenas 

Ocelos 

Nematocistos 

Ósculo e ostíolo 

Espiráculos 

Tentáculos 
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