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CADERNO DO 
ANOTAÇÕES DE 

CAMPO - 
PARQUE 

ZOOLÓGICO 
 

 
 

Zoólogo: _________________________ 
 
 
 

REGRAS DO ZOO PARA ALUNOS: 
Permaneça na trilha 

Caminhe, não corra  
Recolha seu lixo 

Respeite os animais com o seu silêncio 
Fones de ouvido e telefones devem ser guardados 

Mantenha suas mãos, corpo e objetos longe das jaulas 

dos animais 
NÃO alimente os animais 

NÃO arranque folhas ou flores 

Permaneça com seu grupo durante todo o tempo 
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Divirta-se! 
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CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS: VERTEBRADOS 
Durante nossa visita ao zoológico nós focaremos nos 
vertebrados   
 
O reino Animalia pode ser caracterizado conforme a estrutura do esqueleto. Animais com 
colunas vertebrais e crânio estão em um grupo chamado vertebrados. O nome vem de 
vértebra, os pequenos ossos que formam a coluna. Outro nome científico para esse grupo é 
cordados. Animais sem coluna vertebral, como lesmas, estrelas-do-mar, insetos, aranhas e 
vermes são chamados invertebrados. 
O grupo dos vertebrados é dividido em cinco classes: mamíferos, aves, peixe, répteis e 
anfíbios. Cada classe tem suas características. Animais com coluna vertebral podem ser 
identificados e agrupados observando a cobertura do seu corpo e outras características 

físicas. 
  
Classe Mammalia 

 Endotérmicos 

 Dão à luz a filhotes 

 O filhote bebe leite 

 Cobertos de pelos/cabelo 
 
Classe Aves 

 Endotérmicos 

 Põem ovos 

 Ossos ocos 

 Cobertos com penas 

 Possuem asas 
 
Classe Reptilia 

 Ectotérmicos 

 Coberto com escamas 

 Põem ovos 
 
Peixes* 

 Ectotérmicos 

 Cobertos com escamas 

 Geralmente põem ovos 

 Respiram através de guelras 

 Movem-se com as nadadeiras 
 
Classe Amphibia 

 Ectotérmicos 

 Pele úmida 

 Sofrem metamorfose 

 Põem ovos 
 
*Peixes são divididos em três classes: Agnatha (peixes sem mandíbula), Chondrichthyes 

(tubarões e raias) e Osteichthyes (peixes ósseos). 



 4 

Tarefa 1: Gincana 
Características dos animais 

 

Encontre um organismo com as características a seguir. Você não pode usar o mesmo 

animal para características diferentes. Escreva o nome do animal na caixa e tire uma foto 

dele como prova!  

NÃO CORRA! 

 

 É vermelho   Possui “bigodes”  

 É verde   É coberto por pelos  

 É azul  Não possui nenhum pelo 

 Possui um casco/concha  Possui escamas 

 Possui pintas 

 
Possui espinhos, chifres 
ou galhada 

 Possui listras   Possui uma cauda longa  

 Possui listras e pintas    É maior do que você 

 Possui penas  

 
Cabe na palma da sua 
mão 
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 Gincana 
Estruturas das plantas! 

Quantos tipos de plantas ou estruturas de plantas você consegue achar? 

Tire uma foto do organismo como prova! 

 

Uma planta com sementes Uma planta com flores 

Uma planta com frutas Uma planta avascular 

Uma planta ‘semente nua’ 

 
Um líquen  

Uma bromélia  Uma epífita  

Uma planta vascular 
 

Uma planta comestível 
 

Uma planta com esporos 

Uma planta com folhas 
compostas 

 

Uma planta com folhas opostas 

 

Uma planta com folhas 
alternadas 

 

Uma planta com folhas simples 
Uma planta com folhas maiores 

que a sua cabeça! 
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Tarefa 2: CLASSIFICANDO VERTEBRADOS 
 
No zoológico, observe os animais em cada espaço. Descubra a qual grupo o animal pertence 
olhando a cobertura do corpo do animal. Uma vez que você identificou esses itens, tente 
identificar como o animal mantém o calor do seu corpo. 
 
1. Animal______________________________________________________ 

 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    

 

2. Animal______________________________________________________ 

 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    

 

3. Animal______________________________________________________ 
 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    

 
4. Animal______________________________________________________ 

 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    
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5. Animal______________________________________________________ 

 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    

 

6. Animal______________________________________________________ 
 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    

 
 

7. Animal______________________________________________________ 

 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    

 

8. Animal______________________________________________________ 

 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    

 

9. Animal______________________________________________________ 
 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    

 
10. Animal______________________________________________________ 

 

Ele possui...? É um... É um... 

Pelo  Mamífero  Endotérmico  

Penas  Ave  Exotérmico  

Escamas  Réptil    

Pele úmida  Anfíbio    

Escamas molhadas  Peixe    
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Vocabulário 
 
Anfíbio   Um animal com a pele fina, lisa e úmida e com uma coluna vertebral, 

passa parte de sua vida na água e parte em terra. 
  
Ave    Um animal com penas, asas e coluna vertebral. 
 
Classificação   Um jeito de colocar animais em grupos baseado em características que      
                                  eles têm em comum 
 
Ectotérmico   Um animal vertebrado que precisa de fontes externas de calor para se 

manter aquecido 
 
Endoesqueleto  O esqueleto interno de um animal  
 
Endotérmico   Um animal vertebrado que mantém uma temperatura corporal interna    
                                  constante  
 
Exoesqueleto  Uma estrutura externa dura que cobre o corpo de muitos animais, como 

a concha de um inseto ou crustáceo, provê proteção ou apoio para o 
organismo 

 
Peixe     Um animal com coluna vertebral, escamas e guelras que vive na água 
 
Invertebrado Um animal sem coluna vertebral 
 
Mamífero    Um animal que possui temperature corporal constante com uma coluna 

vertebral, cabelo ou pelos em alguns estágios de sua vida e os filhotes 
bebem leite da sua mãe 

 
Réptil   Um animal com coluna vertebral e escamas secas   
 
Vertebrado  Um animal com coluna vertebral e crânio (caixa de ossos dura em volta 

do cérebro) 
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      Desenhos/Observações/Notas 
Use esse espaço para anotar algo sobre seu animal favorito do passeio! 


