O conhecimento da evolução assume uma importância crucial para
uma visão moderna do mundo. É por esta razão que o projeto “Evokids”
ensino primário. Este livro disponibiliza aos professores materiais que
permitem às crianças abordar e apreciar diversos aspetos do tema.
A acompanhar os módulos, está um personagem (que não é bem
um dinossauro) chamado Impy, o Qual se tornou numa figura familiar graças ao Teatro de
Marionetas de Ausburgo e ao filme “A Ilha do Impy” de Max Kruse (1921-2015). Max Kruse
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Introdução

Caros professores,
A evolução é, sem sombra de dúvida, o tópico mais importante na disciplina de biologia. Fica vedada a quem
não compreender a evolução uma parte essencial da biologia; essas pessoas nunca poderão entender quem ou
o que são os seres humanos. No entanto, no sistema educativo alemão, a evolução não recebe a atenção que
merece. De uma forma geral, o tópico não é abordado antes do terceiro ciclo do ensino básico. Em regra, não faz
parte do programa do ensino primário: a convicção (injustificada) é que o tópico é demasiado abstrato para as
crianças destas idades.
Em termos das ciências da educação, existem dois problemas relacionados com a prática tal como esta se
tem caracterizado até hoje. Em primeiro lugar, se a evolução não é mencionada nos níveis inferiores, abre-se
caminho a crenças criacionistas erróneas, que são muito difíceis de corrigir mais tarde. Em segundo lugar, sem
um entendimento básico da perspetiva evolucionária, os alunos não podem adquirir uma noção de como as
informações que assimilam nas aulas de biologia se enquadram num contexto geral. Em lugar do necessário
conhecimento sobre as inter-relações, aprendem factos fragmentados que podem ser rapidamente esquecidos.
O projeto “Evokids – A evolução para as escolas primárias” representa um esforço para corrigir esta deficiência.
Os materiais que elaborámos podem ser utilizados no último ou no penúltimo ano do ensino primário, mas
são igualmente indicados para o primeiro ano do ensino secundário. Os materiais didáticos dividem-se em três
secções, em função do tema:

➜ A secção 1 ("Evolução – a história da vida no nosso planeta") diz respeito à “realidade da evolução”, ou seja, ao
desenvolvimento das espécies ao longo dos últimos 3,5 mil milhões de anos. Esta secção compreende duas
subdivisões. Os módulos em 1.1 apresentam uma visão geral do processo de evolução. Os módulos em 1.2
contêm sugestões para o ensino de aspetos específicos deste processo (como os fósseis ou a vida na Idade da
Pedra).

➜ A secção 2 ("Tudo se transforma – os mecanismos da evolução") propõe aulas, a nível do ensino primário, que
expliquem os processos conducentes à transformação gradual ou ao aparecimento ou extinção das espécies.
A secção 3 ("Evolução cultural – mudanças no mundo do homem") demonstra que os processos evolucionários

➜ não ocorrem apenas na natureza, mas também na cultura humana.
Cada secção começa com informações aos professores, abrindo com um breve texto introdutório. Seguese um quadro que define os objetivos e as competências a transmitir. Este quadro é seguido de requisitos de
aprendizagem, bem como de outras informações pedagógicas. Por último, são sugeridos alguns métodos.
Adicionalmente, são dadas indicações relativas à duração e aos materiais necessários.
As páginas seguintes contêm materiais didáticos e fichas de trabalho para os alunos, com uma sequência
numérica ao lado do título do capítulo. As tarefas que exigem trabalho ativo apresentam um fundo amarelo claro
e são apresentados sobre um fundo vermelho factos adicionais. Um fundo verde claro indica que o Impy subiu à
cena. As experiências e instruções sobre as tarefas têm um fundo violeta.
Para algumas atividades, estão disponíveis materiais complementares no sítio web do Evokids www.evokids.de.
Incluem filmes, ilustrações e fichas de trabalho sobre o Evokids. Todos os materiais didáticos podem ser
diretamente transferidos do sítio web.
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Caso o tempo letivo disponível para o tema da evolução seja limitado, recomendamos os módulos do curso
básico Evokids 1.1.1 (Grande Família – Uma viagem fantástica ao passado), 1.1.2 (O “Relógio pré-histórico”), 2.1
(Variação e seleção natural: os animais nos seus habitats), 2.2 (Como funciona a evolução?) e 3.1 (Evolução e
religião: como Charles Darwin transformou o mundo). Os módulos restantes permitem alargar os conhecimentos
dos alunos. Uma atividade particularmente útil é realizar '”semanas de projeto” sobre o tópico da evolução.
Podem ser executadas atividades interessantes em muitas áreas temáticas, que não só divertem as crianças, mas
também as ajudam a “orientar-se”. Para as semanas de projeto, recomendamos a produção da peça de teatro de
marionetas do Evokids "Os três nozeiros de Darwinello" (informações no anexo 4.1). No fim desta publicação,
encontra-se uma resolução que foi adotada por mais de 80 cientistas e professores. Trata-se de um apelo para
que o tópico da evolução seja incluído nos programas do ensino primário. É apresentado numa exposição de
motivos um conjunto de razões importantes subjacentes à resolução
O “Sachunterricht Weltwissen”, uma publicação alemã sobre o ensino primário, editou entretanto uma brochura
intitulada “Uma viagem da pré-história aos nossos dias – explorar a evolução com as crianças" (Vol. 1/2017).
Apresenta atividades que complementam os conteúdos deste programa.
Estão disponíveis informações atualizadas sobre o projeto no nosso sítio web, www.evokids.de. É também
possível subscrever aqui o boletim informativo do Evokids, que é publicado esporadicamente. Este contém
informações sobre novos módulos de ensino e eventos relacionados com o tópico.
Charles Darwin escreveu uma vez: “Nada é mais constante do que a mudança." Esta afirmação aplica-se também
ao projeto Evokids. Gostaríamos de desenvolver mais sugestões de ensino ao longo do tempo e melhorar os
módulos existentes. Se tiverem ideias sobre o assunto, teríamos muito gosto em conhecê-las (podem escrever
para unterricht@evokids.de).

Prof. Dr. Dittmar Graf
(Cientista da educação especializado em biologia e evolução, diretor do Instituto de Educação em Biologia)
Dr. Michael Schmidt-Salomon
(Filósofo, porta-voz da Administração da Fundação Giordano Bruno)
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1 . 2 A vida desenvolve-se de formas extraordinárias
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1 Evolução – a história da vida no nosso planeta

1,1

O processo de evolução – visão geral
As aulas integradas nesta secção funcionam como uma apresentação do tópico.
Antes de aprenderem os mecanismos da evolução, os alunos devem ser capazes
de explicar o processo geral da evolução.

1.1.1

Grande Família –
Uma viagem fantástica ao passado (curso básico)
O livro “Big Family – a fantastic
journey into the past (Grande
Família – Uma viagem fantástica
ao passado) (Texto: Michael
Schmidt-Salomon, ilustrações:
Anne-Barbara
Kindler)
foi
escrito especialmente para o
projeto Evokids. Narra a história
da evolução na Terra, desde as
primeiras formas de vida ao
mundo do homem moderno,
utilizando o modelo da história
familiar de uma criança.
Tomando a árvore genealógica do lado materno (mãe, avó,
bisavó, etc.), a criança viaja até ao passado e conhece os seus
antepassados que se tornam cada vez mais exóticos com a
passagem do tempo. Para conhecer a “Avó romana”, a criança
tem de percorrer 2000 anos, a “avó da Idade da Pedra, 20 000
anos, a “avó erectus”, 200 000 anos, a “avó Australopithecus'”,
quatro milhões de anos, a “avó chimpanzomem” (o precursor
do homem e dos chimpanzés), seis milhões de anos e a “avó

musaranho” (a mãe primordial de todos os mamíferos), 200
milhões de anos. Quando se encontra com a “avó lagarto” (a
antepassada dos répteis, das aves e dos mamíferos), há 320
milhões de anos, a criança apercebe-se de que os dinossauros,
como o tiranossauro rex, faziam parte da sua “Grande Família”
e, ao cruzar-se com a “avó anfíbia” (a antepassada de todos
os animais terrestres), há 400 milhões de anos, descobre
que também é aparentada com as rãs. A “avó boca-de-peixe”
(antepassada de todos os peixes e animais terrestres) saúda-a
de 470 milhões de anos no passado e a “avó cabeça-deesponja (a possível predecessora de todos os animais) de
há 600 milhões de anos atrás. Por fim, chega ao “avoengo
bactéria” (uma vez que as bactérias não têm sexo), que esteve
na origem da vida na Terra há 3,5 mil milhões de anos.
A Fundação Giordano Bruno produziu um filme baseado no
livro “Big Family” que pode ser passado na aula. Constitui
uma introdução excelente ao tópico da evolução. As fichas de
trabalho que acompanham a aula “Grande Família” permitem
testar e consolidar a compreensão dos alunos.

Duração
1 – 2 período

s duplos

Materiais

Objetivos e

Os alunos devem...

competências

• adquirir uma visão geral do processo de evolução.
• ter mais capacidade para explicar as relações
na natureza.

• Filme "Big Family
"
• Livro "Big Family
"
• Fichas de trabalh

o sobre o mód
ulo
nde Família"

de ensino “Gra

• aprender os vários percursos evolucionários que conduziram ao desenvolvimento
dos seres humanos.

• compreender que a evolução desempenha/desempenhou um papel decisivo na sua vida (“sem
evolução, eu não estaria aqui!"). Por outras palavras, a evolução não é simplesmente uma ideia
abstrata sem qualquer relação com a realidade.

• desenvolver um sentimento mais forte de ligação a formas de vida não humanas, que pertencem
afinal à mesma grande família que nós.
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1.1 O processo de evolução – visão geral

Os alunos serão capazes de...

• descrever os enormes períodos de tempo compreendidos na história da evolução.
• apresentar a ideia das afinidades básicas entre todas as criaturas vivas.
Requisitos

Os alunos devem...

• ser capazes de diferenciar entre classes de animais (mamíferos, aves, anfíbios) e de lhes atribuir
espécies animais. Se este pré-requisito não for cumprido, pode ser agendada uma aula para o
efeito.

• ser capazes de lidar com valores numéricos elevados. Pode ser útil aqui estudar uma “tabela de
valores alargada” antes da aula (unidades, dezenas, centenas, milhares, centenas de milhares,
milhões, centenas de milhões, milhares de milhões). Para o cálculo “vezes 10”, a ficha de valores na
tabela de valores mover-se-á uma ranhura para a esquerda, para “vezes 100”, duas ranhuras, para
“vezes 1000”, três ranhuras, etc. Este processo permite traçar a duração dos períodos de tempo de
forma intuitiva, sem ter de calcular números muito grandes que poderão criar dificuldades aos
alunos.
Informações
adicionais

• Este módulo (filme, fichas de trabalho, livro) evitou, tanto quanto possível, o uso de
terminologia especializada. As razões são de ordem pedagógica (para que os alunos não sejam
sobrecarregados quando se iniciam no tópico), mas também de ordem científica: ainda não
sabemos a que espécies pertenciam a “avó chimpanzomem”, a “avó musaranho”, a “avó lagarto”,
a “avó anfíbia” ou a “avó boca-de-peixe”. Graças a análises de ADN, temos uma ideia aproximada
do período em que as “formas transitórias” viveram, mas à data de preparação desta edição,
as descobertas de fósseis eram muito limitadas para nos permitir determinar as espécies em
questão.

• Ao apresentar o desenvolvimento dos grandes símios, o curso adota a posição de Ernst Mayr,
Berhane Asfaw, Meave Leakey e Tim White, que consideram o Homo erectus como o precursor
direto do Homo sapiens. Mas existem outras perspetivas que consideram, por exemplo, que o
Homo erectus é um ramo extinto do Homo ergaster. Esta teoria defende que o Homo ergaster
evoluiu para o Homo heidelbergensis, e deste para o Homo rhodensiensis e subsequentemente
para o Homo sapiens. Também neste caso há mais do que uma razão para a representação
escolhida (a linha de desenvolvimento direta do Homo erectus para o Homo sapiens é mais fácil
de reproduzir): também existem argumentos científicos. Seguindo o grande pioneiro da biologia
evolucionária, Ernst Mayr, podemos assumir que os precursores do Homo sapiens possuíam uma
constituição física variável, como o homem moderno; assim, faria menos sentido complicar as
diferenças entre diversas descobertas fósseis com uma investigação de novas subespécies de
Homo.
Método
recomendado

• Passar o filme "Big Family".
• Discutir o filme com os alunos ("Gostaram do filme? Houve algum aspeto que tenham achado
particularmente interessante? Aprenderam alguma coisa de novo? O que acharam mais
fantástico? Houve alguma coisa que não tenham compreendido bem?”) Pode utilizar o livro para
esclarecer aspetos específicos.

• Se os alunos exprimirem a opinião de que o processo de evolução, tal como apresentado,
contraria as suas convicções, dê espaço às crianças para discutirem. É prioritário abordar estas
ideias entre os alunos. Explique aos alunos que só podemos considerar se o entendimento
científico é contrário à crença religiosa, se soubermos o que os investigadores descobriram sobre
o aparecimento das espécies. Sugira à turma voltar ao assunto da evolução e da religião no final
dos módulos sobre evolução. (O módulo de ensino “Evolução e religião: como Charles Darwin
transformou o mundo" [3.1] foi elaborado com isto em mente). Distribua as fichas de trabalho
sobre a “Grande Família” e discuta-as com os alunos.
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1 Evolução – a história da vida no nosso planeta

1 2 3 4

Grande Família – Uma viagem fantástica ao passado

Evolução

Olá! Eu sou o Impy!
É possível que já me tenham visto nos livros, no teatro de
marionetas de Ausburgo ou no filme “A Ilha do Impy”. Mas
se não tiverem visto, não tardarão a conhecer-me. Vou
acompanhar-vos na exploração da história mais fantástica
do mundo: a história da EVOLUÇÃO.

!

O termo “evolução” significa desenvolvimento. A evolução
refere-se ao desenvolvimento de formas de vida na Terra
(por exemplo, as plantas e os animais que todos conhecem).
Todas as formas de vida, como vocês, derivam de minúsculas
bactérias primordiais (o “avoengo bactéria). Surgiram há muito,
muito tempo (3500 milhões de anos).

➜ Prestaram atenção durante “Grande Família – Uma viagem fantástica ao passado”?
Se prestaram, não vão ter problemas a responder às minhas perguntas.
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1.1 O processo de evolução – visão geral

Grande Família – Uma viagem fantástica ao passado

??

?

1

Infelizmente, a minha memória não é muito boa. Como
foi afinal? Os peixes apareceram depois dos mamíferos ou
foi o contrário? Preencham as palavras em falta a ver se
percebo como deve ser.
A propósito: mil milhões de anos é 1000 vezes um milhão
de anos.

mamíferos
Homo sapiens
peixes

1 2 34

chimpanzés répteis

esponjas

homo erectus

anfíbios

gorilas

bactérias primordiais

Há três mil milhões e meio de anos, surgiram as primeiras

, de que descendem todas

as criaturas vivas na Terra. Destas derivaram os invertebrados como

há 600 milhões de

anos. Estes foram os predecessores dos primeiros
milhões de anos. Alguns dele evoluíram para

, que nadaram nos oceanos há 470
e conquistaram a terra há 400 milhões de

anos. Há cerca de 320 milhões de anos, resultaram os primeiros

. Foram os precursores

dos dinossauros, bem como das cobras, crocodilos e aves modernos. E foram também os antepassados
dos

que incluem os gatos, cães, elefantes, porcos e nós, os seres humanos. Há onze

milhões de anos, viveram os primeiros antepassados comuns dos seres humanos e
há 7 milhões de anos, as últimas avós comuns dos seres humanos e
anos habitaram o mundo os últimos antepassados dos seres humanos e
E destes derivaram inúmeras espécies humanas, incluindo

e
. Há 6 milhões de
.
a partir das quais a nossa

espécie se desenvolveu há 200 000 anos.
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1 2 3 4

Grande Família – Uma viagem fantástica ao passado

Avó boca-de-peixe
470 milhões de
anos

Avó anfíbia
400 milhões de

Avó esponja
600 milhões de anos

Avoengo bactéria
3500 milhões de
anos
Avó lagarto
320 milhões de

Avó musaranho
200 milhões de

Avó nariz seco
60 milhões de anos
Avó
chimpanzomem
6 milhões de anos

TU
hoje
Avó Australopithecus
4 milhões de anos

Avó Sapiens
0,2 milhões de

ho até

Avó Erectus
2 milhões de anos

camin
O longo

Há 3500 milhões de anos, os vossos antepassados eram bactérias
e, há 600 milhões de anos, eram invertebrados. Há 470 milhões
de anos, as vossas avós e avôs pré-históricos eram peixes, há 400
milhões de anos, eram anfíbios e, há 320 milhões de anos, eram
répteis.
Durante quanto mais tempo tiverem partilhado antepassados com
uma espécie de animal, mais estreitamente aparentados são com
eles. Assim, são mais estreitamente aparentados com uma rã do
que com um peixe-dourado. A rã, como vocês, deriva dos primeiros
anfíbios que conquistaram a terra há 400 milhões de anos. Os
últimos antepassados comuns que vocês partilharam com um peixe14

1.1 O processo de evolução – visão geral

Grande Família – Uma viagem fantástica ao passado

??

?

2

1 2 34

O que acham – com quem são mais estreitamente
aparentados?
Tracem uma linha a lápis para associar a pessoa ao animal

Rã

Ser

Crocodilo

3

Qual é o mais estreitamente aparentado com um chimpanzé? Tracem
uma linha a lápis para associar o chimpanzé ao animal correto.

Gorila
Chimpanzé
Ser

15
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1.1.2

O “relógio pré-histórico”
A história geológica em 12 horas (curso básico)
O relógio pré-histórico ajuda as crianças a compreender as
várias etapas da história geológica e a história da evolução.
Uma hora no relógio pré-histórico é mais ou menos
equivalente a 383 milhões de anos, um minuto corresponde
aproximadamente a 6,4 milhões de anos, um segundo é um

pouco mais de 100 000 anos. Podem ser anotados nas fichas
de trabalho acontecimentos importantes. O “relógio préhistórico 1” indica a duração de 4,6 mil milhões de anos da
história geológica anual como sendo de 12 horas. O “relógio
pré-histórico 2” representa o último minuto deste período de
Duração
1 período
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos devem...

• adquirir uma visão geral dos processos de evolução e geologia

• Fichas de traba

lho para o mód
ulo”O
stórico”, marca
dores

relógio pré-hi

e aprender a reconhecer os períodos de tempo envolvidos.
Os alunos serão capazes de...

• explicar os períodos da história geológica socorrendo-se de ilustrações.

Requisitos

Os alunos devem...
• saber ler um relógio analógico e ser capazes de falar sobre valores numéricos bastante
substanciais (ver o módulo 1.1).

• Desenhe no quadro uma seta para representar o tempo (à esquerda da seta: “É formada a Terra";
Método
recomendado

ponta da seta: “Hoje”; Subtítulo: “4600 milhões de anos”). Explique que a seta representa os 4600
milhões de anos que decorreram desde a formação da Terra. Peça aos alunos que adivinhem
em que ponto da linha cronológica devemos colocar o aparecimento dos seres humanos (pode
também pedir-lhes o mesmo em relação aos dinossauros).

• Distribua a ficha de trabalho 1. Explique aos alunos a finalidade do módulo: ter uma ideia um
pouco mais clara sobre a história geológica transpondo os seus 4,6 mil milhões de anos para um
relógio de 12 horas.

• É boa ideia realizar um exercício para “ensaiar” o tempo. Explique o seguinte: “Se forem saudáveis,
os seres humanos podem por vezes viver até aos 100 anos de idade. Tal corresponde a 36 500
dias ou 876 000 horas ou 52,5 milhões de minutos. Trata-se de uma vida incrivelmente longa para
um ser humano. Mas, no relógio pré-histórico, uma vida de cem anos não seria visível porque
seria apenas um milésimo de segundo. Se baterem palmas duas vezes muito depressa (trás-trás),
o tempo que este gesto demora no relógio pré-histórico significa que já passaram mais de cem
anos. Experimentem! Quem é capaz de bater palmas muito depressa? “No relógio pré-histórico,
um segundo representa pouco mais de 100 000 anos. Vejamos com que rapidez o tempo passa
no relógio pré-histórico contando em conjunto “um minuto”. Preparar, a postos, partir! Cem mil duzentos mil - trezentos mil - quatrocentos mil - quinhentos mil - seiscentos mil - setecentos mil
- oitocentos mil - novecentos mil - um milhão 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 1.8 – 1.9 – dois milhões – 2.1 … seis milhões".

• Peça às crianças para colorirem as ilustrações apropriadas como segue: Entre as 0:00 e 1:00 horas:
a Terra como uma bola de fogo (há 4,6 – 4,2 mil milhões de anos), entre 1:00 e 2:00 horas: a Terra
arrefece, formam-se os oceanos (há 4,2 – 3,8 mil milhões de anos), entre as 3:00 e as 10:30 horas:
as primeiras formas de vida simples (há 3,5 mil milhões de anos a 600 milhões de anos), entre
as 10:30 e as 10:50 horas: as primeiras plantas e animais aquáticos (600 milhões de anos), entre
as 10:50 e as 11:00 horas: os primeiros peixes (há 470 milhões de anos), entre as 11:00 e as 11:25
horas: os primeiros animais terrestres (há 400 milhões de anos), entre as 11:25 e as 11:50 horas: o
reino dos dinossauros (há 230 - 66 milhões de anos), entre as 11:50 e as 11:59 horas: os mamíferos
prevalecem na Terra (há 66 milhões de anos), entre as 11:59 e as 12:00 horas: aparecimento dos
seres humanos.

• Distribua agora a ficha de trabalho 2, que representa “um minuto antes das 12 horas” (os últimos
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6,4 milhões de anos).

• Peça às crianças para colorirem as imagens relevantes: Segundos 0 a 4: últimos antepassados
comuns dos seres humanos e dos chimpanzés (há 6 milhões de anos), Segundos 4 a 20:
formas de vida intermediárias desconhecidas (há 6 a 4 milhões de anos), Segundos 20 a 40:
o Australopithecus caminha sobre duas pernas (há 4 a 2 milhões de anos), Segundos 40 a 58:
o Homo erectus conquista a Terra (2 milhões de anos), Segundos 58 a 60: o Homo sapiens
dissemina-se (há 200 000 anos até ao presente).
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1 2

O “relógio pré-histórico”:
4600 milhões de anos de história geológica em 12 horas

Entre as 11:00 e as 11:25
horas:
as primeiras plantas e
animais terrestres (há 425 a
400 milhões de anos).

entre as 11:50 e as 11:59
horas: os mamíferos dominam
o mundo (há 66 milhões de
anos).
Entre as 11:25 e as 11:50
horas:
o reino dos dinossauros (há
230 - 66 milhões de anos).

Entre as 11:59 e as 12:00
horas: surgem os seres
humanos
(há 2 milhões de anos a

Entre as 10:50 e as 11:00
horas:
os primeiros peixes (há 470
milhões de anos).

Entre as 0:00 e 1:00
horas:
a Terra como uma bola de
fogo

Entre a 1:00 e as 2:00
horas:
a Terra arrefece,
formam-se os oceanos
(há 4200 a 3800 milhões

Entre as 10:30 e as 10:50 horas:
as primeiras plantas e animais
aquáticos (600 milhões de
anos).
Entre as 3:00 e as 10:30 horas:
as primeiras formas de vida
simples
(aproximadamente há 3500
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Um minuto para 12 horas:
6,4 milhões de anos em 60 segundos

Segundos 40 a 58:
o Homo erectus conquista
a Terra (há 2 milhões a 200
000 anos).

1 2

Segundos 58 a 60:
o Homo sapiens dissemina-se
(há 200 000 anos até ao presente).

Segundos 0 a 4:
último antepassado comum
dos seres humanos e dos
chimpanzés (há 6 milhões de

Segundos 20 a 40:
o Australopithecus caminha
sobre duas pernas (há 4 a 2
milhões de anos).

Segundos 4 a 20:
formas de vida
intermediárias desconhecidas
(há 6 a 4 milhões de anos).
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1.1.3

Linha cronológica:
5 mil milhões de anos em 50 metros
Como o relógio pré-histórico, a linha cronológica torna mais
fácil ver as várias etapas da história geológica e evolucionária.
A conversão é bastante simples: um metro corresponde a

100 milhões de anos, 10 centímetros a 10 milhões de anos, 1
centímetro a 1 milhão de anos e 1 milímetro a 100 000 anos.
Duração
1 período
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos devem...

• adquirir uma visão geral da história geológica e do processo de
evolução e aprender a calcular os períodos de tempo em causa.

• 50 m de corda de
estendal
• Fita métrica ou
régua
• Algumas folhas
marcadores de

de papel e

cor, fita adesiv
a

Os alunos serão capazes de...

• explicar os períodos da história geológica socorrendo-se de ilustrações.

Requisitos

• Os alunos devem: saber ler um relógio analógico e ser capazes de falar sobre valores numéricos
elevados (ver o módulo 1.1).

• Estenda a corda do estendal no salão, corredor, ginásio ou recreio da escola. Fixe as duas pontas
Método
recomendado

da corda.

• Explique aos alunos que os 50 metros simbolizam os últimos 5 mil milhões de anos. Se
quiséssemos que a corda representasse o princípio absoluto da história, teria de ser quase três
vezes mais comprida, ou seja, teria 139 metros.

• Peça a um grupo de alunos que meça a corda. Deve ser colocada uma folha de papel, a intervalos
de 5 metros, do lado direito da corda (o presente, 500 milhões de anos, 1000 milhões de anos,
1500 milhões de anos, 2000 milhões de anos… 5000 milhões de anos).

• Agora podem ser acrescentados os vários acontecimentos (os alunos podem fazer isto à vez):
46 m (4600 milhões de anos): É formada a Terra; 45 m (4500 milhões de anos): Colisão com o
planeta Theia (informações de referência: um planeta, conhecido como Theia, mais ou menos do
tamanho de Marte, colidiu com a Terra primitiva há 4,5 mil milhões de anos e foi destruído. Este
acontecimento teve consequências muito importantes para a vida na Terra: 1. Devido à colisão,
a Terra tornou-se maior; tudo leva a crer que na pequena proto-Terra, nenhuma forma de vida
tinha podido desenvolver-se. 2. A matéria que se desprendeu entrou na órbita da Terra após a
colisão e formou a Lua, que desde então estabilizou a inclinação da Terra, contribuindo assim
para as condições que propiciaram a vida na Terra): 35 m (3500 milhões de anos): Aparecimento
das primeiras formas de vida; 6 m (600 milhões de anos): Os primeiros animais e plantas; 4,70 m
(470 milhões de anos): Os primeiros peixes; 4 m (400 milhões de anos): Anfíbios em terra; 3,2 m
(320 a 470 milhões de anos): Os primeiros lagartos; 2,35 m (235 milhões de anos): Os primeiros
dinossauros; 2 m (200 milhões de anos): Os primeiros mamíferos; 66 cm (66 milhões de anos):
Os dinossauros extinguem-se; 11 cm (11 milhões de anos): Últimos antepassados comuns dos
grandes símios e do homem; 7 cm (7 milhões de anos): Últimos antepassados comuns dos gorilas,
dos chimpanzés e do homem; 6 cm (6 milhões de anos): Últimos antepassados comuns dos
chimpanzés e do homem; 2 cm (2 milhões de anos): Homo erectus; 0,2 cm (200 000 anos): Homo
sapiens.
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1.1.4

O estendal do tempo:
500 milhões de anos em cinco metros
O estendal do tempo é outra forma de mostrar as várias etapas
da evolução. Contudo, concentra-se nos últimos 500 milhões
de anos. Também aqui, um metro de estendal corresponde a

100 milhões de anos, 10 centímetros a 10 milhões de anos, 1
centímetro a 1 milhão de anos e 1 milímetro a 100 000 anos.

Duração
1 período
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos devem...

• adquirir uma visão geral dos últimos 500 milhões de anos da história
evolucionária.

• 5 m de corda de
estendal
• Fita métrica ou
régua
• Folhas A5, marca

dores de cor

e molas

Os alunos serão capazes de...

• explicar os períodos da história geológica socorrendo-se de ilustrações.
Requisitos

Os alunos devem...

• ter uma noção sobre valores numéricos elevados. (ver o módulo 1.1).
Método
recomendado

• Pendure o estendal num canto da sala de aula.
• Explique aos alunos que os 5 metros simbolizam os últimos 500 mil milhões de anos.
• Os alunos preenchem e colorem folhas A5, que são depois presas ao estendal com molas: 4,70
m (470 milhões de anos): Os primeiros peixes; 4 m (400 milhões de anos): Anfíbios em terra;
3,2 m (320 milhões de anos): Os primeiros lagartos; 2,35 m (235 milhões de anos): Os primeiros
dinossauros; 2 m (200 milhões de anos): Os primeiros mamíferos; 66 cm (66 milhões de anos):
Os dinossauros extinguem-se; 11 cm (11 milhões de anos): Últimos antepassados comuns dos
grandes símios e do homem; 7 cm (7 milhões de anos): Últimos antepassados comuns dos gorilas,
dos chimpanzés e do homem; 6 cm (6 milhões de anos): Últimos antepassados comuns dos
chimpanzés e do homem; 2 cm (2 milhões de anos): Homo erectus; 0,2 cm (200 000 anos): Homo
sapiens.
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1.1.5

Régua do tempo na Terra
A régua do tempo na Terra é um meio de ilustrar as fases da
história evolucionária. Pode ser uma régua convencional ou
os alunos podem construir um instrumento de medição a
partir de uma vara sem os centímetros marcados. A régua do
tempo na Terra ilustra o período desde a formação da Terra

(há 4600 anos) até ao presente). Os comprimentos marcados
na régua correspondem a períodos de tempo reais.

Duração
3 períodos
Materiais

• Para cada alun
Objetivos e
competências

Os alunos devem...
adquirir uma visão geral da história geológica e dos processos de evolução.
Os alunos serão capazes de...

• explicar os períodos da história geológica socorrendo-se de ilustrações.
• nomear acontecimentos importantes da história geológica e
ser capazes de narrá-los pela ordem correta.

Requisitos

Os alunos devem...

• ser capazes de lidar com valores numéricos elevados.
• ser capazes de cortar uma linha reta com uma tesoura, usando de
precaução adequada.

• ser capazes de colar os objetos com cuidado.
Informações
adicionais

o, uma régua
simples
ou uma régu
a com os cent
ímetros
marcados. É re
lativamente fá
cil
encomendar
réguas sem m
arcações
pela Internet
(por menos de
2 euros
cada).

• Etiquetas autoco

lantes impres
sas
para a régua.
Imprima o fic
heiro
PDF relevant
e em etiqueta
s
autocolantes
A4 na quantid
ade
necessária. Se
rão necessária
s quatro
etiquetas auto
colantes por
aluno.
As etiquetas
podem ser ad
quiridas
em estabeleci
mentos comer
ciais. O
trabalho pode
ser considerav
elmente
acelerado se
a folha da etiq
ueta
autocolante fo
r cortada com
uma
guilhotina.

• Fita adesiva
• Tesoura
• Instruções para

construir a ré

O trabalho manual nesta tarefa é bastante exigente e moroso. Convém supervisionar atentamente
as atividades manuais para que as crianças colem as etiquetas na sequência correta. As instruções
sobre os trabalhos manuais podem ser lidas em conjunto passo a passo e cada passo pode ser
previamente demonstrado pelo professor. Pode ser passada entre os alunos uma régua do tempo
na Terra feita de antemão para lhes mostrar o que se pretende que construam.
Mesmo que os alunos ainda não compreendam todas as unidades e não sejam capazes de atribuir
acontecimentos à régua do tempo, continua a ser uma ferramenta útil para transmitir informações
sobre a progressão do tempo. Se for construída com cuidado, a régua do tempo será um recurso
útil durante muitos anos.
A régua do tempo na Terra concluída pode ser passada entre a turma, servindo para transmitir um
entendimento dos diversos períodos geológicos da Terra: pré-câmbrico: 4600 a 541 milhões de
anos; Paleozoico: 541 a 252 milhões de anos; Mesozoico: 252 a 66 milhões de anos; cenozoico: 66
milhões de anos até ao presente. Estes períodos de tempo extremamente longos dividem-se ainda
mais:

• Paleozoico: câmbrico (541 - 485 milhões de anos), ordoviciano (485 – 443 milhões de anos),
siluriano (443 – 419 milhões de anos), devoniano (419 – 359 milhões de anos), carbonífero (359 –
299 milhões de anos) e permiano (299 – 252 milhões de anos).

• Mesozoico: triássico (252 – 201 milhões de anos), jurássico (201 – 145 milhões de anos) e cretáceo
(145 – 66 milhões de anos).

• Cenozoico: terciário (66 – 2 milhões de anos) e quaternário (2 milhões de anos – presente).
As características dos vários períodos de tempo geológicos serão explicadas no módulo 1.1.6
"Períodos de tempo geológicos".
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Método
recomendado

• Distribua os materiais e as instruções
• Discuta as instruções com a turma.
• Comece por analisar cada passo. Só depois deste preparativo é que os alunos devem começar a
trabalhar.

• As crianças aplicam os autocolantes na régua de forma sistemática. Uma vez a régua concluída, as

Alternativa

crianças podem executar as tarefas constantes da ficha de instruções. É absolutamente essencial
que os professores tentem construir a régua eles mesmos, antes de incumbirem os seus alunos
desta tarefa.
A Verlag MeterMorphosen tem no mercado uma régua pré-fabricada do tempo na Terra. Esta
indica o tempo geológico desde o período câmbrico (há 570 milhões de anos) até ao presente,
mas a desvantagem é que todos os períodos, independentemente da sua duração real, estão
representados com a mesma extensão na régua. Em alternativa, a(s) régua(s) construída(s)
pelo professor antes da aula pode(m) ser usada(s) como orientação e a turma pode copiá-la(s),
possivelmente durante as horas livres.
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1.1.6

Períodos geológicos:
livros concertina e dioramas
Este módulo explica as características dos vários períodos
de tempo geológicos, utilizando livros concertina. Estes
podem ser impressos a partir do ficheiros relevantes em
www.evokids.de. Os alunos dobram as folhas A4 para criar
mini-livros sobre uma era específica. O conhecimento dos
períodos geológicos é reforçado se forem criados dioramas.

Duração
2 períodos
Materiais

Objetivos e
competências

• Livros dobráv
eis www.evo
kids.de
• Instruções pa
ra criar livros
concertina
• Caixas de sapa

Os alunos devem...

• desenvolver um entendimento mais profundo dos vários períodos de

Os alunos serão capazes de...

• nomear os diferentes períodos da era pré-câmbrica.

tos (trazidas pe
los
ssível), tesour
as, papel,
autocolantes
, marcadores
de cor
Ilustrações pa
ra os dioramas
alunos, se po

tempo geológicos que se seguem ao câmbrico.

•

• nomear os principais organismos ou acontecimentos dos diferentes
períodos de tempo.

• explicar os períodos geológicos socorrendo-se de ilustrações.

Requisitos

Os alunos devem...

• ser capazes de replicar os processos de evolução a nível geral (ver os módulos anteriores).

Método
recomendado

• Divida a turma em grupos.
Livros concertina

• Cada grupo recebe as ilustrações para criar os livros concertina para um período de tempo
específico (pré-câmbrico, câmbrico, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano,
triássico, jurássico, cretáceo, terciário e quaternário). Também utilizarão modelos e uma caixa
de sapatos para produzir um diorama. Os grupos apresentam os seus dioramas à turma
juntamente com as informações que os acompanham.

• Coloque instruções em cada carteira. O professor demonstra igualmente como o trabalho de
recorte deve ser executado e como dobrar os livros.
Dioramas

• Cada caixa de sapatos será transformada num diorama que representa os organismos de um
período determinado. São distribuídas aos alunos imagens dos organismos prontas a recortar,
colorir e colar subsequentemente na caixa de sapatos. A caixa de sapatos deve ser pousada de
lado e as imagens recortadas coladas na parte de trás do interior.

• Uma vez concluído o trabalho manual, os dioramas devem ser apresentados na sequência correta.
A melhor maneira de o fazer é num corredor onde haja espaço suficiente.

• Os dioramas e os livros concertina podem ser apresentados em conjunto como uma exposição
comum dos períodos de tempo geológicos. A tabela de conversão seguinte poderá ser útil ao
organizar a exposição. Os valores intermédios podem ser facilmente calculados.
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Fig. 1 Caixa de sapatos usada como um diorama do período triássico. O diorama pode ser
enriquecido com imagens recortadas e papel colorido para representar a água e o ar. Primeiro
plano: criaturas aquáticas; plano médio: animais terrestres; plano de fundo: animais voadores e
animais arbóreos

Princípio *
há milhões
de anos
Era ou
acontecimento
Formação da
Terra
Princípio da vida
Pré-câmbrica
Câmbrica
Ordoviciana
Siluriana
Devoniana
Carbonífera
Permiana
Triássica
Jurássica
Cretácea
Terciária

Fim *
há milhões
de anos

4600

Metros
disponíveis

3800

20,00

10,00

5,00

16,52

8,26

4,13

2,35

1,18

0,59

2,11

1,05

0,53

1,93

0,96

0,48

1,82

0,91

0,46

1,56

0,78

0,39

1,30

0,65

0,33

1,10

0,55

0,27

0,87

0,44

0,22

0,63

0,32

0,16

0,28

0,14

0,07

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3800
541
485
443
419
359
299
252
201
145
66
2,6

541
485
443
419
359
299
252
201
145
66
2,6
presente

Fig. 2 Tabela de conversão (as eras são representadas
por extensões)
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1.1.7

Impy acelera através do tempo
O autor de livros infantis,
Max Kruse (que é membro da
Fundação Giordano Bruno),
escreveu especificamente para
o projeto Evokids um novo livro
em que o Impy é protagonista.
“Impy acelera através do tempo”
é uma forma divertida de
apresentar às crianças a história
da evolução. Foi igualmente
publicado um livro áudio.
Ambos podem ser usados para
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complementar as aulas.
O popular filme alemão “A Ilha do Impy” pode ser passado
para familiarizar mais as crianças com o principal tema
do programa Evokids. (O livro, o livro áudio e o filme estão
disponíveis mediante pedido na sua livraria ou pela Internet).

1.2 A vida desenvolve-se de formas extraordinárias

1,2

A vida desenvolve-sede formas
extraordinárias
Os módulos desta secção tratam de alguns aspetos do processo de evolução
que podem ser especialmente interessantes para os alunos. O módulo
desenvolve o processo evolucionário sem entrar em pormenor sobre os
mecanismos da evolução. (Estes serão tratados nos módulos da segunda secção)

1.2.1

A vida na Idade da Pedra
O tópico de “A vida na Idade da Pedra” pode ser articulado
com diversas atividades no âmbito de uma semana de
projeto: algo que as crianças apreciam e que pode transmitir
uma ideia sobre a vida quotidiana dos nossos antepassados
há cerca de 40 000 anos.
Atividades possíveis (que já foram experimentadas em
escolas):
• Criar ferramentas da Idade da Pedra, joalharia da Idade da
Pedra, instrumentos musicais da Idade da Pedra
• Acender fogueiras com pederneiras ou com arco e broca
(com possível acampamento no local da fogueira)
• Construir lanças (que as crianças podem lançar contra a
imagem de um mamute lãzudo)
• Pinturas rupestres com tintas de fabrico caseiro
• Criar sacos de couro e panelas de barro
• Recolher, processar e confecionar alimentos.

Existe literatura exaustiva sobre o tópico da Idade da Pedra.
Adicionalmente, há guias práticos na Internet (por exemplo,
como construir um machado da Idade da Pedra) e sugestões
para aulas.
Nota: a imagem em baixo do livro "Big Family” pode ser
utilizada na aula, se necessário.
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1.2.2

A família dos grandes símios
Há muitas características comuns aos primatas e aos seres
humanos no que toca à constituição física, ao desenvolvimento
embriónico, ao material genético e ao comportamento. Os
primatas estão mais próximos dos seres humanos do que
qualquer outro animal. Os cientistas conseguiram determinar
as relações exatas entre os grandes símios e o homem: já
não estabelecem distinções entre os seres humanos e os
(outros) grandes símios. Deste modo, juntamente com as
duas espécies de chimpanzés (chimpanzés e bonobos), os
gorilas e os orangotangos constituem a família dos grandes
símios. Num outro sentido, as 15 espécies de gibões podem
também ser incluídas (símios inferiores). Usando o exemplo
da família dos grandes símios, é possível ensinar as afinidades
evolucionárias às crianças. Nós, os seres humanos, não somos
descendentes da mesma espécie de primatas que existem
hoje (primatas modernos), mas temos antepassados comuns
com eles. O antepassado comum de todos os grandes símios
desenvolveu-se há cerca de 25-30 milhões de anos a partir
dos macacos do Velho Mundo; os últimos antepassados
comuns dos seres humanos e dos chimpanzés viveram
aproximadamente há 6 milhões de anos.
Os alunos do ensino primário sentem normalmente um
fascínio especial pelos grandes símios. Fazem muitas vezes
perguntas sobre as semelhanças e as diferenças entre os
humanos e as várias espécies de macacos. A abordagem
à evolução, que compara os grandes símios, pode ser
extremamente instrutiva, porque as crianças podem

Objetivos e

reconhecer as semelhanças e compreender, assim, melhor
a forma como os humanos evoluíram. Por conseguinte, este
módulo inclui algumas características humanas importantes
e compara-as com as de outros grandes símios (incluindo a
constituição anatómica, o tipo de locomoção, a faculdade da
fala e a utilização de ferramentas). Por outro lado, este ponto
de vista oferece a oportunidade de dar atenção à forma
como os grandes símios se adaptaram aos seus habitats
(floresta, solo e savana) em termos evolucionários. As fichas
de trabalho e o jogo “Macacadas!” são meios de dar vida à
história da família dos grandes símios para as crianças. Os
jogos imaginativos permitem que as crianças conheçam as
características principais dos grandes símios e aprofundem
as afinidades entre as espécies. O jogo combina as regras
dos jogos de memória tradicionais com atividades de
aprendizagem, como dramatizações e narração de histórias.
O jogo dos caçadores e recoletores foi concebido para ser
empolgante até ao fim. A propósito, os testes de memória
têm demonstrado que os chimpanzés possuem memórias de
curta duração excelentes e são infinitamente superiores aos
humanos no jogo da memória!

Os alunos desenvolvem as suas primeiras perceções sobre as
afinidades com os grandes símios.

competências
Os alunos serão capazes de...

Duração
1-2 períodos
(sem o jogo),
3 períodos (in
cluindo o jogo
)
Materiais
• Fichas de trabalh
o www.evoki
ds.de
• Jogo: compone
ntes e instruçõ
es
do
jogo, cartolin
a, fita adesiva
e tesouras, 6
dados

• reconhecer e nomear os grandes símios (humanos, chimpanzés,
gorilas, orangotangos, gibões).

• reconhecer os principais aspetos comuns e diferenças entre os grandes símios.
• descrever as variações entre as classes de grandes símios.
• explicar que os humanos fazem parte do reino dos organismos e estão intimamente relacionados
com os chimpanzés.

Requisitos

Os alunos devem...

• ter já examinado a sua árvore genealógica.
• Inicie a aula com uma pergunta estimulante: "Há animais que são muito semelhantes às pessoas?"

Método
recomendado

Escreva a pergunta no quadro e recolha as ideias e as reações das crianças.

• Coloque fotografias dos grandes símios (humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, gibões) no
quadro e apresente-as. Como forma de aligeirar o trabalho académico, poderá identificar canções
infantis apropriadas para acompanhar o tema. (Exemplos: “A dança do macaco” ou “Cinco macacos
pequenos”). As páginas da Internet podem sugerir canções e letras sobre o tema.

• Posto isto, distribua as fichas de trabalho. Os alunos podem trabalhar sobre aspetos interessantes
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da vida dos grandes símios: onde vivem? O que comem? Como se deslocam? Quais são as suas
características? Deve estar disponível um computador com ligação à Internet. Os alunos devem
usar motores de pesquisa para crianças, como Kiddle, Kido’z e Kidzsearch. Devem poder realizar
pesquisa em casa para obter mais informações.

• As suas descobertas podem ser discutidas na aula seguinte. Durante a aula, os alunos discutem
os grandes símios e as suas características comuns e diferenças. Neste ponto as semelhanças mais
notórias podem ser salientadas e as razões esclarecidas no que se refere à biologia evolucionária:
a forte semelhança entre as espécies de grandes símios é um fator da sua ascendência comum.
Características comuns/diferenças:
- Características comuns dos mamíferos (por ex: os bebés são amamentados)
- não têm cauda
- mãos preênseis
- unhas e não garras
- pelo ou cabelo
- um cérebro maior (relativamente ao tamanho do corpo) do que outros primatas
- semelhanças de comportamento (por ex: os chimpanzés constroem ferramentas)
- forte conformidade hereditária
- desenvolvimento embriónico semelhante (por exemplo, os fetos dos chimpanzés e dos humanos
têm crânios de forma muito similar)
- a aparência básica é semelhante (número de apêndices e ossos)
Alguns vestígios dos tempos primitivos:
- mamilos no macho
- vestígio de uma cauda (cóccix)
- resquícios de pelo (pelo corporal) lanugo (pelos finos e macios) nos fetos humanos
As crianças devem compreender que os humanos, graças às inúmeras características que
estão em conformidade com os grandes símios, não fazem parte de um grupo diferente e não
representam um caso especial. A árvore genealógica para o jogo “Macacadas!”, que será jogado
na sessão seguinte, pode ser utilizada para demonstrar a afinidade com os grandes símios. Pode
ser grosseiramente copiada no quadro. Pode fazer-se referência à árvore genealógica da própria
família com os pais, os avós, etc.

• Em função do tempo disponível, os materiais para o jogo podem ser preparados na aula. Devem
ser colados ou impressos em cartolina e depois recortados. Explique em seguida as regras do
jogo.

• As crianças sentam-se a mesas de quatro para jogar o jogo. Designe uma quinta pessoa, para cada
grupo de quatro, capaz de desempenhar o papel de líder do jogo. O líder do jogo recebe uma
ficha com respostas e controla as atribuições (ver as regras do jogo).

• Opção: este módulo pode terminar com uma visita de um dia a um parque de escalada. Um curso
de escalada com cordas permite que os alunos imitem os seus parentes mais próximos no mundo
animal! A escalada pode também ser integrada numa aula de ginástica.
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1 2

A família dos grandes símios

s
A família do
ios
grandes sím

Já ouviram provavelmente dizer que nós, os
humanos, descendemos dos macacos. Claro que isto
não significa que a vossa avó de tempos passados
fosse um chimpanzé ou um gorila: significa que os
chimpanzés e os gorilas atuais têm muitas avós e
avôs primitivos, que são também as vossas avós e
avôs primitivos. Quanto mais tarde alguns membros
dos nossos parentes símios foram separados da
nossa linha de parentesco, mais avós e avôs vocês
têm em comum com essa espécie particular de
primata.

Os teus parentes dos
Orangotangos
Macacas/babuínos

Chimpanzés

Társios

Omomídeos de nariz

Gibões

Gorilas

Macacos-prego

Os teus últimos antepassados comuns...
- com os chimpanzés viveram há mais ou menos 6 milhões de anos
- com os gorilas viveram há mais ou menos 9 milhões de anos
- com os orangotangos viveram há mais ou menos 16 milhões de anos

30

Seres humanos

1.2 A vida desenvolve-se de formas extraordinárias

A família dos grandes símios

1 2

Dentro da família dos grandes símios, os chimpanzés e os bonobos um
pouco mais pequenos são como que nossos irmãos e irmãs; os gorilas
são como nossos primos e os orangotangos são como nossos primos em
segundo grau. Os gibões são parentes nossos um pouco mais afastados.
São designados como “símios inferiores”. Os grandes símios e os seres
humanos, bem como todos os outros primatas de nariz seco, provêm de
um pequeno primata simples que viveu há cerca de 60 milhões de anos.
Como não sabemos a que espécie pertencia, vamos chamar-lhe “avó
nariz seco”. Os primatas de nariz seco atuais (haplorrinos) incluem, por
exemplo, os társios, os símios do género macaca e os babuínos.

??

?

1

Quais são os animais que não têm cauda?
Assinala com uma cruz. Assinala em seguida todos os
grandes símios com uma cruz.

Chimpanzés Orangotangos

2

Gorilas

Gibões

Cavalos

Elefantes

Ratos
Cães

Seres humanos

Tigres

Babuínos

Esquilos

Assinala as respostas corretas para encontrar a chave para a
solução:
Os grandes símios têm unhas. (P)
Os grandes símios têm pelo ou cabelo (Y)
Os grandes símios não são mamíferos (A)
Os seres humanos e os chimpanzés têm o mesmo número de ossos
(M)
Os chimpanzés são capazes de construir ferramentas (I)
Os gorilas não têm cérebro (G)
Os grandes símios têm unhas (M)
Resposta:
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1.2.3

O mundo dos dinossauros
São muito poucos os outros animais que fascinem tanto
as crianças do ensino primário como os dinossauros. Os
dinossauros surgiram no período mesozoico (triássico).
À medida que se desenvolveram, surgiram dois grupos
separados: dinossauros “quadril de lagarto”' (saurísquios)
e dinossauros “quadril de pássaro” (ornitísquios). Quando
descobrem novos fósseis de dinossauros, os investigadores
agrupam-nos de acordo com as características que os
dinossauros tinham em comum. Em particular, estão
interessados em “caracteres derivados” ou traços recémadquiridos por um grupo de animais que os distinguem de
outros). Estes traços, porém, são muitas vezes discretos e
difíceis de determinar. Um traço usado convencionalmente
para agrupar dinossauros é, por outro lado, muito evidente
e facilmente reconhecível também para os “jovens
investigadores”. É a estrutura das articulações dos quadris.
Os ossos da articulação do quadril (púbis, ísquio e ílio) nos

dinossauros com quadril de lagarto e com quadril de pássaro
são diferentes tanto na disposição como na forma. Nos
dinossauros com quadril de pássaro, o púbis e o ísquio são
paralelos, enquanto nos dinossauros com quadril de lagarto
formam quatro pontas. Os alunos adquirem uma perceção
dos principais tipos de dinossauros em visitas a museus
e atividades de preparação e seguimento na sala de aula.
Estudam as formas do corpo e os vários modos de vida dos
organismos. Aprendem também que as numerosas espécies
de dinossauros podem ser agrupadas de acordo com as suas
relações em termos evolutivos.
Este módulo recorre a uma diversidade de atividades
(pintura, quebra-cabeças, investigação, visita a um museu)
para apresentar o tópico às crianças. Conclui o módulo a
criação de um cartaz “procura-se” com as características dos
dinossauros.
Duração:
3-4 períodos
e
e uma visita de

um dia

Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos começam por desenvolver um entendimento das características•ePa
afinidades
pel, cartolina,
marcadores de
cor
dos dinossauros.
• Fichas de tra
balho www.e

• Opcional: câmar

a

vokids.de

Os alunos serão capazes de...

• descrever e comparar as formas do corpo e os modos de vida de diferentes dinossauros.
• atribuir os dinossauros aos grupos de quadril de lagarto e de quadril de pássaro e apresentar as
razões para as suas opções.

• apresentar os resultados da sua investigação.
Requisitos
Os alunos devem...

• ser capazes de reconhecer e descrever traços físicos das criaturas (como o quadril). Devem ter já
dedicado algum tempo a examinar a sua própria árvore genealógica. Recomendamos uma aula
prévia sobre o tópico do esqueleto das aves, em que se esclareça que as aves não pertencem à
ordem dos dinossauros com quadril de pássaro! As aves são, com efeito, dinossauros especializados
com quadril de lagarto.
Notas para a visita
a um museu

Antes da visita ao museu, os professores devem constituir equipas. A fim de facilitar o processo, é
importante realizar uma visita prévia para obter mais informações sobre os dinossauros em exposição
e para determinar quais as informações que as crianças são capazes de recolher. É boa ideia ter uma
conversa com o especialista local no museu. Muitos museus de história natural oferecem visitas
temáticas, adequadas à idade dos alunos. Assim, as informações que não estiverem indicadas nas
etiquetas (como a estrutura dos quadris) podem ser preenchidas.
Aprendizagem externa selecionada: Senckenberg Naturmuseum (Frankfurt am Main), Museum für
Naturkunde (Berlim), Naturhistorisches Museum (Viena), Dinosaur rmuseum (Aathal), Urzeitmuseum
(Taufkirchen), Dinosaur Park (Kleinwelka), Dinosaur Park (Münchehagen), GONDWANA -

Método
recomendado

Prehistorium (Schiffweiler), Dinosaur Land (Rügen) e muitos mais.

• Antes da visita ao museu: em primeiro lugar, as crianças devem desenhar os seus dinossauros
preferidos (ficha de trabalho 1). Pode então pedir-lhes que se sentem em círculo com os desenhos
à sua frente. Pergunte-lhes o que sabem sobre os dinossauros que desenharam e por que razão
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se interessam por eles em especial. A turma pode refletir sobre as diferenças e os traços comuns
entre os dinossauros que escolheram. Oriente a conversa para a questão da possibilidade de os
dinossauros serem colocados em grupos. Os alunos devem apresentar as suas ideias e conjeturas
(por exemplo, os herbívoros face aos carnívoros, os grandes face aos pequenos, os voadores
face aos terrestres). Caso as crianças não tenham desenhado tipos de dinossauros diferentes em
número suficiente, devem estar acessíveis mais desenhos (ver www.evokids.de), que possam ser
acrescentados aos desenhos dos alunos.

• Certifique-se de que é claro que existem vários sistemas e critérios de ordenação para agrupar os
dinossauros. Explique como os cientistas agrupam os dinossauros: comparam a constituição física
dos dinossauros, reconstruída a partir de achados de ossos. Procuram semelhanças em termos de
constituição física, que apontem para uma ascendência comum.

• Saliente, como ponto principal da aula, que a afinidade constitui um critério nos agrupamentos
científicos. Em seguida, distribua fichas de trabalho sobre os dois grupos principais de
dinossauros.

• Após as sessões de trabalho, as fichas de trabalho podem ser discutidas. Explique mais uma vez,
de forma clara, como as crianças podem atribuir os dinossauros a um dos dois grupos. Trata-se de
considerar as diferentes estruturas ósseas dos quadris dos dinossauros com quadril de pássaro e
com quadril de lagarto. Indique onde se localizam os quadris.

• Formule a tarefa para a visita ao museu, a um parque ou a outro espaço. Os alunos formam
equipas de “especialistas em dinossauros” (grupos de 2 a 3) para estudarem intensamente
os dinossauros expostos. Utilizando o modelo de cartaz “procura-se”, as crianças preenchem
características específicas. Que aspeto tinha o dinossauro (ilustração), onde e quando viveu, como
se deslocava e o que comia? Os alunos devem também descobrir a que grupo o seu dinossauro
pertencia. O grupo deve ser anotado no modelo de cartaz “procura-se”.

• No dia da visita, cada grupo de especialistas recebe o mini-cartaz “procura-se”. É pedido a cada
grupo que faça uma descrição exata de um dinossauro. A informação deve ser inscrita no cartaz
“procura-se”.

• Os alunos são despachados à procura do seu dinossauro no museu/parque. Naturalmente,
as crianças devem ter a oportunidade de ver outras mostras. Reserve tempo para isso. Se as
informações sobre dinossauros forem limitadas, marque uma visita temática (ver as notas sobre a
visita ao museu).

• Após a visita, explique à turma o que irá fazer a seguir. As crianças podem começar por investigar
factos que ainda estejam em falta e completar o seu cartaz “procura-se”, acrescentando mais
características especiais. Depois de os grupos de especialistas terminarem os seus cartazes,
verifique se o conteúdo e a gramática estão corretos.

• Cada grupo desenha agora um grande cartaz com um dinossauro em cartolina. As versões
pequenas corrigidas podem servir de rascunho. Distribua materiais de trabalho (cartolina,
marcadores, etc.) e explique aos alunos como proceder.

• Pendure os cartazes concluídos na parede segundo tipos de grupos. Usando os seus cartazes,
os grupos apresentam o seu dinossauro à turma e respondem a eventuais perguntas na sua
qualidade de especialistas em dinossauros.
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1 2 3 4

O mundo dos dinossauros

5 6

O mundo
dos dinossau
ros

34

1

Como se chama o teu dinossauro preferido?

2

Desenha uma imagem dele:

1.2.3 O mundo dos dinossauros

O mundo dos dinossauros

1 2 34
5 6

!

Na era pré-câmbrica, percorriam a Terra muitos
dinossauros diferentes. O Impy ordenou-os de acordo
com as suas relações. Descobriu que havia dois grupos
principais, os dinossauros com quadril de lagarto e os dinossauros
com quadril de pássaro.

Dinossauros com
quadril de lagarto

Dinossauros com
35
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1 2 3 4

O mundo dos dinossauros

5 6

??

#
36

Recortar

?

1

O Impy descobriu o esqueleto completo de um
shunossauro, mas não juntou as partes. Por isso, não sabe
se o shunossauro pertence ao grupo dos dinossauros com
quadril de lagarto ou ao grupo dos dinossauros com quadril
de pássaro.
Ajuda o Impy a descobrir o grupo correto. Recorta as peças
do quebra-cabeças.

1.2.3 O mundo dos dinossauros

O mundo dos dinossauros

1 2 34
5 6

Organiza e cola as peças do quebra-cabeças nesta página para revelar o esqueleto
completo.
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1 2 3 4

O mundo dos dinossauros

5 6

2

Temos de examinar de mais perto a imagem para descobrir se o
shunossauro tinha quadril de lagarto ou quadril de pássaro. Ajuda o Impy a
identificar os ossos, usando os termos ísquio, ílio e púbis.

Eis o quadril de um dinossauro com
quadril de pássaro:

38

E eis aqui o quadril de um
dinossauro com quadril de

3

Que semelhanças e diferenças vês?

4

Agora sabes a que grupo pertencia o shunossauro? O shunossauro
pertencia ao grupo chamado

5

As pessoas dizem que os dinossauros se extinguiram depois de um grande
cometa ter atingido a Terra há 66 milhões de anos. Mas tal não pode ser
verdade! Porque ainda existem hoje muitos animais na Terra que são
descendentes diretos dos dinossauros. Sabes quais são estes animais?

1.2.3 O mundo dos dinossauros

O mundo dos dinossauros

1 2 34
5 6

TORNA-TE
NUM
NOME:

ALTURA:
PESO:
TIPO DE

DINOSSAURO COM QUADRIL DE
LAGARTO:
QUANDO VIVEU?
HABITAT:

CARACTERÍSTICAS
ESPECIAIS:
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1.2.4

Fósseis: a prova da evolução
Os
fósseis
constituem prova
do processo de
evolução.
Pm
oreoi
de descobertas
de fósseis, é
possível traçar o
desenvolvimento
dos organismos
desde
as
primeiras formas de vida à multiplicidade de espécies dos
nossos dias. Têm sido descobertos fósseis em camadas de
terra distintas (estratos), o que nos permite atribuir uma idade
aproximada a cada descoberta. Comparando os fósseis com
os animais que vivem hoje, é possível determinar as linhas de
evolução e a forma como viviam as criaturas extintas.
O trabalho com os fósseis e o modelo geológico dos estratos

da terra permite que as crianças compreendam um pouco o
modo como os cientistas investigam a evolução.
Os alunos podem criar moldes de fósseis, comparar vários
fósseis e colocá-los ao longo de uma linha cronológica.
Aprendem que há vários fósseis que aparecem em certos
estratos de terra e que este facto ajuda a calcular a sua idade.
Compreendem como sabemos qual o aspeto das criaturas
extintas, como se desenvolveram durante um longo período
de tempo na Terra e por que razão podemos ter a certeza de
que os dinossauros e as pessoas não habitaram a Terra ao
mesmo tempo.

Duração:
Aproximadam
ente 2 período
s. Se
forem tirados
moldes em pl
asticina,
cerca de 60 m
inutos.
Materiais

• Fichas de trabalh
o para o mód
ulo
• Moldes negativ

Objetivos e
competências

Requisitos

Método
recomendado

os de fósseis
preparados (e
ste podem
ser encomen
dados em loja
Os alunos serão capazes de...
s
especializada
s, usando as in
struções
em www.evo
• reconhecer que a superfície da Terra se compõe de estratos.
kids.de)
• Gesso ou plastic
• produzir o modelo de um fóssil em gesso ou plasticina.
ina caseira (v
er a
receita em w
ww.evokids.d
• nomear a espécie a que pertence o seu modelo de fóssil.
e)
• Colheres de plás
tico, copos de
• atribuir o seu modelo de fóssil a um período de tempo (usando, por
plástico ou re
cipientes de
plástico
exemplo, um modelo, como a linha cronológica ou o estendal do
para mexer o
gesso
tempo, como sugerido aqui).
• Recipientes ou ga
rrafas de água
• desenhar fósseis/modelos de fósseis.
• Jornais para serv
ir de subcam
ada.
• Um conjunto de
• refletir sobre as semelhanças com as criaturas que vivem hoje.
instruções
plastificadas
por grupo
• Sacos do lixo pa
ra remover os
Os alunos...
jornais
usados e os re
síduos de ge
sso

• já terão completado os módulos básicos da secção 1.

• O passo seguinte é discutir a ficha de trabalho 1.
• O professor e as crianças avaliam qual é o estrato mais antigo e quais as suas implicações
para os fósseis contidos nessa camada, no que se refere à idade e à sequência temporal.

• São apresentadas atividades planeadas. As instruções 1 a 3 na secção sobre materiais destinam-se
aos alunos.

• Os modelos de fósseis feitos pelos alunos podem ser ordenados por data ao longo de uma linha
cronológica.

• A atividade pode terminar com a pintura dos modelos de gesso com tinta de base aquosa.
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Módulo adicional: trabalhar sobre um modelo dos estratos da terra
A criação de um modelo de estratos de terra e o trabalho da turma associado são
atividades exigentes, mas altamente gratificantes. De um modo geral, os alunos
gostam muito de criar modelos dos estratos da terra.

Informações adicionais:
Há várias oportunidades para incorporar o modelo dos estratos de terra na aula: se
esta atividade ocupar a turma inteira ao mesmo tempo, devem ser criados modelos
suficientes para que todos os alunos lhes tenham acesso. Podem trabalhar num modelo,
dependendo do seu tamanho, duas a três crianças.
Outra possibilidade é utilizá-los no âmbito do trabalho em oficina ou durante um dia
de projeto sobre o tópico dos fósseis e/ou da evolução. Nesse caso, basta fazer um ou
dois modelos grandes, que os grupos de crianças podem usar à vez. Esta potencial
reutilização dos modelos tem a vantagem de necessitar de menos ferramentas. Contudo,
será preciso assegurar que os modelos de fósseis guardados sejam armazenados em
camadas, por exemplo dentro de caixas.
O trabalho com modelos de estratos de terra faz sentido tanto dentro como fora de uma
oficina de trabalho. Nos intervalos do trabalho, os modelos podem ser guardados em
grandes sacos de plástico, o que facilita a eliminação subsequente dos resíduos.

Duração:
Aproximadam

ente 4 período
s

Materiais

Método
recomendado

Os alunos devem ter aprendido o que são fósseis e por que razão
se encontram em diferentes camadas de solo. A melhor forma de o
conseguir é numa sequência de aulas planeada (ver acima).

• Os modelos de camadas de solo e as ferramentas devem ser
apresentados prontos para trabalhar. O melhor método de
trabalho é com um martelo e um formão. Os resíduos podem
ser removidos com uma escova dos dentes – devem ser dadas
instruções de segurança (óculos de proteção).

• Os modelos de fósseis encontrados para cada estrato devem
ser guardados numa caixa para cada aluno para possibilitar a
replicação posterior da sequência de cada estrato (mais recente –
mais antigo).

• Os modelos de fósseis encontrados podem ser ordenados

• Modelos de estra

tos preparad
os
em gesso com
modelos de fó
sseis
incorporados
nas camadas
(estão
disponíveis in
struções em
www.
evokids.de)

• Martelos de borra

cha e chaves
de
fenda de pont
a larga em al
ternativa
aos formões,
possíveis mar
telos
pequenos ad
icionais
• Escovas de dent
es
• Óculos de proteç
ão
• Sacos do lixo pa
ra servir de
subcamada
• Caixas pequenas

• Linhas cronológ

icas (corda ou

cronologicamente após a “escavação” e dispostos ao longo de
uma linha cronológica.

• Para concluir, podem ser discutidos os pontos seguintes:
os achados nos estratos respetivos, a linha cronológica dos modelos de fósseis encontrados,
formas de vida dos animais (quer agora, quer no passado, antes da sua extinção), sugeridos pelos
modelos de fósseis, os habitats imaginados.

• É também importante para a discussão realizar uma crítica do modelo: em que difere o modelo
dos estratos de terra reais? Por exemplo, os estratos têm uma cor diferente, são maiores, mais
numerosos, nem sempre estão dispostos horizontalmente, contêm outros fósseis, etc.

• Podem ser usadas fichas de trabalho antes da discussão geral.
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Fósseis: a prova da evolução

Fósseis:

a prova da ev
olução

Os fósseis são os restos petrificados de criaturas vivas de eras passadas e constituem,
assim, indícios importantes sobre os processos de evolução. Os fósseis não só nos
mostram qual o aspeto de espécies extintas, mas a sua localização também revela
quando as plantas ou animais respetivos viveram: a idade do fóssil depende dos
estratos onde foi depositado. Os fósseis mais antigos encontram-se nos níveis mais
profundos. Quanto mais próximos da superfície do solo estiverem os estratos, mais
recentes são os fósseis. Os fósseis de dinossauros, por exemplo, encontram-se em
estratos mais profundos do que os fósseis de seres humanos. Os dinossauros viveram
42
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a cópia
Constrói um
il
de um fóss

Criar um modelo de fóssil em gesso
(Ler as instruções antes de começar).
Materiais necessários:
Jornal
1 molde de fóssil
1 colher de plástico
1 recipiente vazio
1 recipiente com água
Gesso
Procedimento:
1. Cobrir a mesa com jornal.
2. Pegar num molde de fóssil.
3. Misturar o gesso:
com a colher de plástico, colocar no recipiente vazio cerca de duas
colheres de gesso.
4. Juntar cerca de duas colheres de água e mexer.
O resultado deve ser uma mistura macia sem grumos que possa ser
vertida ou tirada às colheres do recipiente para o molde.
5. Verter ou tirar às colheres a mistura de gesso mexida do recipiente
para o molde.
Esperar que o gesso endureça. Pode demorar 15 a 20 minutos.
6. Ao fim de 15 a 20 minutos, o fóssil pode ser removido do molde.
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Constrói u
ma cópia
de um fós
sil

Construir o teu próprio modelo de fóssil
(Ler as instruções antes de começar.)
Materiais necessários:
Um molde de fóssil
Plasticina ou massa salgada
Procedimento:
1. Pega numa pequena quantidade de plasticina ou massa salgada.
2. Forma com ela uma bola. Em seguida pressiona bem a plasticina no
molde do fóssil. Retira-a com cuidado.
3. Se não te agradar o resultado, repete a partir do passo 2.
4. Podes deixar o modelo de fóssil a secar.
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Torna-te num especialista no teu modelo de fóssil!

1

Desenha o teu modelo de fóssil:

? ?
2

Que criatura te faz lembrar do teu modelo de fóssil?

3

Como se chamava a criatura da qual derivou o teu modelo de

?

fóssil?

4

Mais ou menos quando viveu esta criatura?
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Microrganismos:
existe vida em toda a parte
Uma grande parte da biomassa (a matéria viva em qualquer
área determinada) consiste em microrganismos invisíveis à
vista desarmada. Uma simples comparação entre dois furos
feitos com um furador de escritório (6 mm) e uma agulha
(0,1 mm) ajuda a visualizar o tamanho relativo das células
bacterianas (1-2 µm).
As poças de água pululam de múltiplos organismos. Algumas
destas formas de vida podem ser cultivadas numa infusão de
feno. Até o ar numa sala de aula contém microrganismos,
como células de levedura, por exemplo. Se deixarmos uma
tigela com sumo de maçã destapada durante alguns dias,
forma-se à superfície uma película de bolor constituída por
leveduras.

abordados outros aspetos:
• Os seres humanos têm o que se designa por “flora normal”,
que são micróbios presentes no nosso corpo. Na sua maioria,
estes micróbios são neutros (comensais) e alguns são úteis,
proporcionando vitaminas úteis, por exemplo. Mas muitas
bactérias na flora do nosso corpo também causam doenças,
como por exemplo os micróbios de salmonela.
• Os microrganismos vivem numa grande variedade de
condições ambientais. Para alguns o oxigénio é um
veneno,
enquanto outros dependem do ar para
respirar. Alguns prosperam no calor extremo de fissuras
vulcânicas no leito do oceano, enquanto outros vivem em
temperaturas geladas no polo sul.

Durante a aula e/ou no âmbito de uma exposição, podem ser

Objetivos e
competências

Os alunos ficarão a saber...

• que existem criaturas vivas que são tão minúsculas que são
invisíveis a olho nu.

• que os microrganismos vivem em ambientes muito diversos e por
vezes extremos.

• que os microrganismos estão presentes em toda a parte no nosso
ambiente.

• que eles próprios, como todas as outras formas de vida de grande
porte, têm uma flora corporal.

• que a vida não surge do nada mas, nas condições certas, pode
multiplicar-se ao ponto de mesmo os organismos mais pequenos
se tornarem visíveis.

• que existem alimentos e bebidas, e quais são, em cuja produção
os microrganismos intervêm.

Duração:
1 período. Se
forem realiza
das
experiências
para produzir
uma infusão
de feno e bolo
r de levedura
, será
necessário m
ais tempo
Materiais

• Fichas de traba
existe vida em

• Para demonst

lho "Microrgan
ismos:
toda a parte”

rar o tamanho
das
bactérias: um
a folha de carto
lina
escura, um fu
rador, uma ag
ulha e um
compasso
• Para a infusão
de feno: um re
cipiente
de vidro, por
exemplo, um
frasco
de compota;
feno ou erva
s
silvestres; ág
ua de um lago
, poça ou
equivalente;
película ader
ente; uma
pipeta; uma lu
pa
• Para o bolor no
sumo de maç
ã: um
recipiente de
vidro, como um
a taça de

Requisitos

• Os alunos devem... ...familiarizar-se com as medidas de comprimento de centímetros e
milímetros. Devem também familiarizar-se com os valores de milhão e mil milhões.
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Microrganismo
s:

existe vida

em toda a
parte

Para onde quer que olhes, a Terra pulula de
vida, mesmo em lugares onde nunca esperarias
encontrá-la. Por exemplo, há bactérias que
vivem em temperaturas altíssimas, em fissuras
vulcânicas no leito do oceano. Outras vivem em
temperaturas extremamente frias no polo sul. O
teu corpo alberga inúmeras bactérias. Existem
milhões de bactérias nos seus intestinos e na tua
pele.

A tua boca também contém um grande número de bactérias, mesmo depois de lavares
muito bem os dentes. Mas não precisas de te preocupar com estas bactérias, pelo
contrário! Elas ajudam-te a digerir a comida e protegem-te contra doenças. Sem a
ajuda constante das bactérias, nenhum ser humano podia sobreviver.

47

1 Evolução – a história da vida no nosso planeta

1 2 3 4

Microrganismos: existe vida em toda a parte

!

As bactérias são tão pequenas que não podem ser vistas
a olho nu. Mesmo à lupa, são invisíveis aos nossos olhos.
Há um meio simples de mostrar como as bactérias são
relativamente pequenas.

Pega numa folha de cartolina escura e faz um furo nela com um
furador. Este furo tem um diâmetro de 6 mm (milímetros). Agora,
com uma agulha ou a ponta de um compasso, faz outro furo na
cartolina. Este deve ser suficientemente largo para ser visível
se segurares na cartolina contra a luz. O furo pequeno tem um
diâmetro de 0,1 mm. É 60 vezes mais pequeno do que o furo
grande.
Por sua vez, uma bactéria é aproximadamente 60 vezes mais
pequena do que o furo pequeno. Comparada com o furo pequeno,
equivale ao furo pequeno quando comparado com o furo grande. É
realmente mínima!
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Examinando uma amostra de água de uma poça ou
de um lago, vemos que não só contém bactérias, mas
também animais minúsculos, como o paramécio, também
conhecido como “pé de chinelo”. É fácil incubar este
animal minúsculo na sala de aula. Usaremos uma colher
de sopa com feno esmagado como alimento. O feno
constitui um alimento para as bactérias e os fungos
pequenos, que por sua vez serão comidos por animais
minúsculos.

Infusão de feno
(Ler as instruções antes de começar.)
Materiais necessários:
Feno
Um recipiente de vidro (mais ou menos de 0,5 litros)
Água de uma poça
Procedimento: Coloca o feno no recipiente de vidro (mais ou
menos de 0,5 litros). Enche o recipiente com a água da poça ou
de um lago até cinco centímetros da borda do recipiente. Agora
tapa o recipiente com película aderente. Ao fim de alguns dias,
formou-se à superfície da água uma “pele” de bactérias e fungos.
Retira alguma água com a pipeta debaixo desta película.
Usando uma lupa ou um microscópio, poderás ver muitos animais pequenos. Então,
são bonitos?
É importante que compreendas que estas criaturas não apareceram de repente.
Já se encontravam na água. O que aconteceu foi que o feno ou as ervas na água
fizeram com que crescessem substancialmente.
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!

Existem também muitos microrganismos no ar. Se os
alimentarmos convenientemente, conseguem reproduzirse.
Abre uma garrafa de sumo de maçã e deita o sumo numa taça de
vidro baixa. Deixa a taça destapada durante alguns dias. Forma-se
uma camada esbranquiçada e oleosa. É o que se chama “levedura
de kahm”. Forma-se sobretudo a partir da levedura presente em
salas onde as pessoas vivem, incluindo a tua sala de aula.
A levedura não aparece por si. Já se encontrava no ar.
Graças ao sumo de maçã, proliferou.

??
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?

1

Os seres humanos utilizam leveduras há muitos milénios
para fabricar bebidas e alimentos. Que alimentos atuais
envolvem a utilização de levedura?

1.2 A vida desenvolve-se de formas extraordinárias

1.2.6

Como surgiu a vida?
Falamos sobre a “árvore da vida”: é caso para perguntar onde
estão as raízes dessa árvore. Em 2015, ainda não havia uma
resposta cabal para esta pergunta. Durante muito tempo
assumiu-se que toda a vida na Terra provinha de uma única
célula. Mas também é possível que, na Terra primitiva (cerca
de mil milhões de anos depois de a Terra se formar), se tenham
formado muitos milhões de células independentemente
umas das outras e que entre algumas centenas e alguns
milhares destas células tenham fluído, através das suas
descendentes, para a árvore da vida.
A formação espontânea de células a partir de matéria
inanimada (abiogénese) é um tópico complexo. É difícil
transmitir muitos dos aspetos deste tópico a crianças de uma
idade em que termos como “elemento químico” e “molécula”

ainda não lhes foram ensinados.
No entanto, pode ser demonstrado um aspeto importante da
formação de células simples. Muitas substâncias (o sabão, por
exemplo) formam bolhas ou esferas vazias. Destas vai apenas
uma pequena distância até às micelas e às vesículas: espaços
pequenos e fechados que separam um mundo interior de
um exterior dentro de cujas cavidades podem acumular-se
substâncias químicas, como o ADN e os aminoácidos. Estas
substâncias podem ser entendidas como as precursoras das
primeiras células.
As bolas de sabão são instáveis e não duram muito tempo.
Por outro lado, uma bolha que se infiltre numa pedra porosa
fica bem protegida.
Duração:
1 período
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos serão capazes de...

• explicar que uma célula é uma forma fechada cuja vida interna está
separada do mundo exterior por uma barreira.

• explicar que as primeiras formas de vida tinham uma estrutura

• Ficha de trabalh

o “Como surg
iu a

vida?”

• Bolas de sabão

ou detergente
da
pomes

louça, pedra-

simples.

• explicar que muitas substâncias (por ex: bolas de sabão) podem
formar membranas.

• compreender que uma pedra porosa poderá ter sido um bom sítio para a formação das primeiras
células.
Requisitos

Os alunos...

• compreendem os termos “célula”, “interno”, “externo”, “barreira”. Os alunos devem estar

51

1 Evolução – a história da vida no nosso planeta

O aparecimento da vida

1 2 34

O aparecime
nto
da vida

Todas as criaturas vivas atuais descendem de minúsculas
células primordiais, que se desenvolveram na Terra há
3500 milhões de anos. Mas como se desenvolveram na
realidade estas células primitivas? Neste momento não
conhecemos a resposta exata a esta pergunta. O que
sabemos, porém, é que já nessa altura existiam todos os
elementos constituintes da vida. Havia lípidos (da palavra
grega “lipos” que significa gordura), que formavam

Muitas destas bolhas de gordura continham uma mistura dos
elementos constituintes da vida. Os elementos constituintes
eram quase sempre incompletos ou estavam dispostos
da forma errada. Mas chegou um momento em que uma
bolha continha exatamente a mistura certa de elementos
constituintes da vida. E graças a este fator conseguiu dividirse. A bolha originou outra bolha e transformou-se, primeiro,
em duas bolhas e depois em quatro e assim sucessivamente.
Não tardaram a exceder em número e a expulsar as bolhas
que não conseguiam propagar-se. Foi este o princípio da
evolução.

!

Todas as criaturas vivas possuem uma cobertura que
assinala o limite entre o mundo interior dessa criatura
e o mundo exterior. Nos seres humanos é a pele.
Os organismos unicelulares (por exemplo, as bactérias ou os
paramécios) têm uma membrana. Além disso, cada uma das
células no nosso corpo está envolvida por uma membrana.
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vida

É possível que nunca tenhas ouvido a palavra
“membrana” (do latim “membrana”, que significa
pequena pele). Mas já viste membranas, por exemplo
no exterior das bolas de sabão. Como sabes, as bolas
de sabão rebentam muito facilmente. Mas quando as
membranas ocorrem nas cavidades de uma pedra-pomes
(um tipo de pedra vulcânica muito leve), duram muito
mais tempo. Experimenta o seguinte!

Ao realizar a experiência seguinte, não estarás provavelmente muito longe de
replicar a maneira como a vida se formou. As primeiras bolhas ou membranas de
gordura surgiram provavelmente neste tipo de pedra vulcânica. Nesse tempo, os
vulcões abundavam na Terra. As membranas estáveis foram muito importantes para a
formação da vida, uma vez que são capazes de se formar sem células vivas (como o
demonstram as bolas de sabão). Por outro lado, as células vivas nunca ocorrem sem
membranas. Assim, sem membranas, nunca teria existido vida na Terra.

Mais ainda, muitos cientistas suspeitam que, ao longo
do tempo, podem formar-se células vivas em todos os
corpos celestes que se compõem de água, rocha e outras
substâncias. Se estiverem corretos, também existe
vida em abundância para além da Terra. Ainda não foi
descoberta, mas poderá vir a sê-lo um dia!
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??

?
1

54

És capaz de imaginar que aspeto poderão ter as criaturas
de outro planeta?
(Pinta uma imagem delas!)

Tudo se transforma –
os mecanismos da
cultural

2

2 . 1 Variação e seleção natural: os animais nos seus habitats (curso básico)
2 . 2 Como funciona a evolução? (curso básico)
2 . 3 Como surgem novas espécies: a sobrevivência do “porco de Pangeia”
2 . 4 Seleção natural: o jogo dos predadores e das presas
2 . 5 Melhorias graduais: evolução de um avião de papel
2 . 6 Ufano como um pavão: por que razão muitos animais são incrivelmente elegantes
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As sugestões nesta secção destinam-se aos vários níveis do ensino primário e
apresentam uma explicação dos processos que conduzem a alterações graduais
nas espécies e à formação ou extinção destas. Antes de aprenderem sobre estes
processos, os alunos devem ter compreendido os módulos que dão uma ideia
geral da evolução (ver a secção 1).

2,1

Variação e seleção natural:
os animais nos seus habitats
Neste módulo, os alunos aprendem dois termos fundamentais
na biologia evolucionária: “variação” e “seleção natural”.
Descobrem que, na natureza, todos os organismos têm
características diferentes (variação), mas que a longo prazo
só sobrevivem as características que são úteis num ambiente
específico ou, pelo menos, que não apresentam desvantagens

(curso básico)

(seleção natural). Aprendem ainda que as populações podem
alterar-se como resultado das preferências sexuais dos
indivíduos.

Duração:
1 período
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos devem...

• familiarizam-se com os mecanismos básicos da evolução,
nomeadamente, a variação e a seleção natural.

• Fichas de trabalh

o para o mód
ulo
ção natural:",

"Variação e se
le

marcadores pa

ra colorir

Os alunos serão capazes de…

• compreender como os animais se adaptam ao seu ambiente através dos mecanismos básicos da
evolução.
Requisitos

Os alunos devem...

• ter completado os módulos da secção 1.
Informações
adicionais

• O módulo fala sobre “informação hereditária”, embora não seja possível abordar as leis da

Método

• Distribua as fichas de trabalho e discuta-as com os alunos. As instruções das fichas de trabalho

hereditariedade. Pensamos que seria um tópico demasiado complexo para a maioria dos alunos
do ensino primário. Além disso, os princípios fundamentais da evolução podem ser entendidos
sem ter de abordar a genética. A obra do próprio Darwin corrobora este aspeto: como está
bem documentado, ele não conhecia das leis da hereditariedade e muito menos a estrutura e
significado do ADN.

dispensam explicações.
recomendado
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Olá, estou de volta, sou o Impy, o vosso amigo!
Hoje, como parte da nossa emocionante viagem sobre a
“Aventura da Evolução”, quero apresentar dois termos
importantes na biologia evolucionária: “variação”
e “seleção natural”. Não se preocupem, não é tão
complicado como parece!

!

Uma parte da palavra “variação” deriva do latim “varia”,
que significa “multicolor” ou “misto”. Se pensarmos
bem, rapidamente percebemos como o nosso mundo é
multicolor e misto. Embora aparentados entre si, todos os membros
da família dos gatos e todos os membros da família dos cães e até
todos os seres humanos têm características ligeiramente diferentes.
Cada um de nós é único desde o momento em que nasce e é isso
que torna o mundo tão interessante!
➜ Olhem para os colegas à vossa volta. Alguma vezes repararam como são todos
diferentes? Não há diferenças entre cada um de vós? E não têm todos aptidões
totalmente diferentes? Como seria se tivéssemos todos a mesma aparência e os
mesmos gostos e talentos? Teria alguma graça?

!

O facto de cada um de vocês ter características diferentes é resultado
de as células do vosso corpo armazenarem diferentes informações
hereditárias. Metade destas informações provêm da vossa mãe e a outra
metade do vosso pai. As informações herdadas dos pais combinam-se de maneira
diferente em cada um dos filhos. É por isso que há sempre novas variações:
pequenas diferenças.
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??

?

1

Imaginem que uma lebre fêmea branca e uma lebre
macho preta têm bebés: que aspeto teriam estas crias
se uma delas se assemelhasse à mãe, outra ao pai e
uma terceira a ambos em termos de cor?

Preenche com a cor correta as três lebres jovens.
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!

Aprendemos que as características se alteram
constantemente como resultado da “variação”. Muitas
destas características adaptam-se às condições e ao meio
em que o animal vive (por exemplo, uma pelagem mais espessa
em pleno inverno) e outras adaptam-se menos (por exemplo,
uma pelagem mais fina em lugares extremamente frios). Como
os animais com características adequadas vivem mais tempo e
têm mais bebés do que os animais com características menos
favoráveis, ao longo do tempo há cada vez mais animais com
características adequadas. É o que se chama “seleção natural”.
A seleção natural implica que as criaturas que possuem
características adequadas a um habitat específico sobrevivem e

Exemplo: uma lebre com pelo branco numa área coberta de neve não seria tão visível
às aves de rapina. Teria mais hipóteses de sobreviver na neve e de se reproduzir do
que uma lebre de pelo castanho. Se a maioria das lebres nesta região tivesse sido
originalmente castanha, ao fim de algum tempo haveria cada vez mais lebres brancas.

??

?
2
1

E as lebres que vivem nos bosques ou em campos durante
o verão? Qual é o grupo mais notório: o das lebres
castanhas ou das brancas?
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!
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Através da variação e da seleção natural, os animais
desenvolvem características que constituem uma
vantagem quando se trata de sobreviverem no seu

13

És capaz de fazer corresponder estes animais com os
respetivos habitats? Desenha uma seta para ligar as
imagens. Sabes quais são as características especiais
que as ajudam a sobreviver no seu habitat?

2.1 Variação e seleção natural: os animais nos seus habitats (curso básico)

Variação e seleção natural

1 2 34
5 6

!

Se estiverem sempre a dar-se pequenas mudanças entre
um grupo de criaturas, o resultado poderá corresponder
a grandes mudanças ao longo do tempo. Por esta razão,
muitos animais têm uma aparência bastante diferente dos seus
predecessores. À primeira vista, é muitas vezes impossível perceber

Exemplo: as baleias não descendem dos peixes, mas sim dos mamíferos que viviam em
terra. Os parentes mais próximos das baleias ainda vivos hoje são os hipopótamos. Dá
para imaginar? Durante muitos milhões de anos, os antecessores das baleias mais bem
adaptados ao mar conseguiram reproduzir-se com grande sucesso. É por esta razão
que temos de examinar de mais perto a relação entre as baleias e os hipopótamos
para percebermos as suas afinidades.

Baleia

Hipopótamo
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5 6

??

?

4

Como sabemos que as baleias descendem de mamíferos
terrestres e não de peixes?

Os cientistas compararam as informações hereditárias nas células biológicas da baleia
e do hipopótamo com as de outros animais. Descobriram que os hipopótamos tinham
muito mais em comum com as baleias do que com outros mamíferos.

➜ Quanto mais forem os pontos comuns nas informações
hereditárias, mais próxima é a relação.

!

Foram descobertos, há alguns anos, os ossos de uma baleia
que tinha vivido há 50 milhões de anos. Em contraste com
as baleias dos nossos dias, tinha pernas que lhe permitiam
caminhar em terra. Foi-lhe dado o nome de “Ambulocetus” ou
“baleia ambulante”. Se olharmos para esta ilustração da “baleia
ambulante”, vemos de repente que as baleias e os hipopótamos são
de facto aparentados. Neste caso, representa efetivamente uma
ligação entre os seus antepassados em terra e os seus descendentes
no mar.

Ambulocetus
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Como funciona a evolução? (curso básico)
A curta-metragem “Como funciona a evolução?” foi produzida
por Phillip Dettmer, um designer de informação de Munique.
O autor adaptou o filme para os alunos do ensino primário
no âmbito do projeto Evokids. Recomendamos que o filme

seja passado imediatamente depois do módulo 2.1, uma vez
que repete, desenvolve e consolida os conteúdos do módulo.

Duração:
1/2 períodos
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos...

• Filme “Como func

• familiarizam-se com os mecanismos básicos da evolução,

•

nomeadamente, a variação e a seleção natural.

iona a evoluç
ão?”
(www.evokids
.de)
Fichas de traba
lho para o mód
ulo

• compreendem como os organismos se adaptam ao seu ambiente.
• compreendem como muitas pequenas mudanças podem resultar em grandes mudanças ao
longo do tempo.

• compreendem que as mudanças não derivam de um processo ativo.
Requisitos

Os alunos devem...

• ter completado os módulos da secção 1.
Método
recomendado

• Passe a curta-metragem “Como funciona a evolução?”
• Distribua a ficha de trabalho e discuta-a com os alunos.
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??

?

1

O que aconteceu aos tentilhões de Darwin? Por que
razão apareceram tantas espécies diferentes de
tentilhões nestas ilhas solitárias do Pacífico? Preencham
as palavras em falta para me ajudar a recordar.

bico
vermes

reproduzir-se

Galápagos
variação

informações hereditárias

sementes
acentuadas

tipo de bico
comida

espécies de tentilhões

Charles Darwin

seleção natural

Há muito tempo, uma violenta tempestade levou um pequeno grupo de tentilhões a pousar nas remotas Ilh
as

no oceano Pacífico. A princípio, os tentilhões não tiveram dificuldade em encontrar ali uma

abundância de

, o que os ajudou a

tentilhões havia, mais difícil era
alguns tentilhões tivessem
eram melhores a apanhar

em largos números. Mas quanto mais

. Pequenas diferenças nas suas

levaram a que

ligeiramente mais arredondados e outros mais pontiagudos. Alguns
, outros eram melhores a esgaravatar

. Como

os tentilhões se acasalavam com mais frequência com tentilhões que possuíam as mesmas 			
, as diferenças entre os grupos foram-se tornando cada vez mais

. Além disso, os tentilhões

instalaram-se em diferentes ilhas por acaso. Naturalmente, os tentilhões de uma ilha eram mais suscetíveis de se
acasalar com outros tentilhões da mesma ilha. Ao longo de um grande número de anos, a partir de um pequeno
grupo de tentilhões com as mesmas características, evoluíram muitas

diferentes com

características também diferentes. Atualmente, vivem nas Ilhas Galápagos 14 espécies de tentilhões diferentes,
um bom exemplo da forma como a evolução está sempre a originar novas espécies através da

(o

aparecimento de muitas pequenas diferenças)
e da
natural britânico,

(a escolha de características adequadas). O nome dos tentilhões foi posto pelo cientista
			

o estudo moderno da biologia evolucionária.
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Como surgem novas espécies:
a sobrevivência do “porco de Pangeia”
Esta atividade simula o processo de nascimento de uma
espécie durante um longo período de separação geográfica.
Ao longo de muitas gerações, os membros de uma espécie,
que vivem em ilhas diferentes, desenvolvem-se de formas
diferentes, em função das condições ambientais e também

do
acaso. Finalmente, deixam de se parecer uns com os
outros e já não podem procriar entre si. É pedido aos alunos
que usem a sua imaginação para desenhar novas espécies.

Duração:
1 período
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos devem...

• compreender que, ao longo de muitas gerações, as espécies podem
mudar.

• ser capazes de indicar as condições ambientais como uma das causas

• 5 fichas de ação
• Imagem do “por
co de Pangei
a”
• Modelos de pint
Pangeia” para

ura do “porco
de
cada criança

da mudança.

• compreender que as alterações nas espécies podem ser tão
acentuadas que elas deixam de se assemelhar às espécies originais e
de procriar entre si.

• compreender que o isolamento prolongado pode levar à formação de novas espécies.
Requisitos
Os alunos devem...

• ter completado os módulos da secção 1.
Informações
adicionais

• A formação de grupos de organismos que deixam de procriar entre si constitui uma condição
prévia para a emergência de diversidade biológica. A formação de uma nova espécie através
do isolamento geográfico ao longo de muitas gerações é extensiva no mundo dos organismos.
Chama-se “especiação alopátrica”.

Método
recomendado

• O professor explica em seguida o cenário inicial lendo ou reformulando o texto 1.
• Divida a turma em cinco grupos. Cada grupo recebe as fichas de ação referentes a uma das
ilhas. As crianças devem chegar a acordo sobre como pensam que o porco de Pangeia poderá
transformar-se. Cada aluno desenha um porco de Pangeia com a forma que poderá assumir após
um longo período de evolução. Devem ser utilizados modelos para colorir nesta tarefa.

• Agora, um representante em cada ilha encontra-se com os representantes das outras ilhas. Cada
um apresenta o seu porco de Pangeia. O professor deve assegurar que cada criança apresente
uma explicação para a aparência que o porco de Pangeia acabou por assumir. Ao voltarem a
reunir-se, os grupos devem discutir o que vai acontecer a seguir ao porco de Pangeia.

• O professor lê ou narra de novo o texto 2.
• A atividade pode terminar com uma exposição da espécie recém-formada, isto é, o porco de
Pangeia tal como pintado pelos alunos.
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O Impy vai contar uma história que não é inteiramente verdadeira. Havia de facto um super-continente chamado
Pangeia, mas não existia nenhum animal chamado “porco de Pangeia”. E, pelos vistos, ele também exagerou
mais alguns pormenores. Assim, embora a história que o Impy nos conta não seja inteiramente verdadeira, tem
uma grande vantagem porque é uma maneira muito interessante de explicar como evoluíram novas espécies a
partir de uma espécie original. Então ouçam!

Texto 1

Em tempos, há muitos milhões de anos, habitava o super-continente de Pangeia um grande número de pequenos
animais chamados porcos de Pangeia. Viviam por todo o continente, alimentando-se de plantas que cresciam
em toda a parte. Todos os porcos de Pangeia eram muito parecidos. Tinham mais ou menos o tamanho de
um porquinho-da-índia, alguns ligeiramente maiores e outros ligeiramente menores, com quatro pernas curtas
e pezinhos pequenos. A sua pelagem castanho-escura ou castanho-clara mantinha-os quentes e possuíam
dentes da frente pequenos e fortes. As fêmeas adoravam os machos por causa das suas caudas emplumadas. As
fêmeas, por outro lado, só tinham uma pluma pequena. Passavam quase todo o dia a correr pelos prados dos
vales, mantendo-se vigilantes ao que os rodeava. À noite dormiam em cavidades de troncos. Quando comiam
ervas e flores, tinham de ter cuidado para não serem apanhados por grandes aves de rapina, os “palques”. Se
um porco de Pangeia avistasse um “palque”, guinchava a plenos pulmões para avisar os companheiros. Nesse
momento, fugiam todos para se esconderem entre as raízes das árvores ocas.
No entanto, numa manhã de sol, houve um tremor de terra. Todos os porcos de Pangeia acordaram e saíram
a correr das árvores para ver o que tinha feito a terra tremer. Tinham aparecido grandes fendas na terra, vários
vulcões tinham entrado em erupção ao mesmo tempo e uma onda de maré colossal aproximava-se de Pangeia.
O céu escureceu e começou a chover cinza no continente. Seguiram-se mais tremores de terra e, no meio de um
ruído tremendo, o continente dividiu-se em cinco partes. *PRÁS*!: Os porcos de Pangeia acabaram espalhados
pelas cinco ilhas e nunca mais conseguiram reencontrar-se. As cinco ilhas foram-se separando cada vez mais e
as condições de sobrevivência dos porcos de Pangeia tornaram-se diferentes em cada ilha.

Texto 2

Ao fim de muitos, muitos anos e de muitas gerações de porcos de Pangeia, deu-se outro tremor de terra. As
ilhas deslocaram-se e voltaram a juntar-se. O velho continente de Pangeia foi reconstituído e os porcos de
Pangeia puderam mais uma vez encontrar-se. Mas tinha acontecido uma coisa. Os porcos de Pangeia já não se
reconheciam uns aos outros e não acasalavam; quando antes havia uma só espécie de porco de Pangeia, agora
havia cinco.

Porco de
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Fichas de ação

Ilha da Praia

Na Ilha da Praia, não havia quase nada a não ser água e areia. Só em alguns recantos da ilha é que havia erva, que os porcos
de Pangeia comiam. Os animais que tinham a sorte de ser mais pequenos encontravam de comer. Os maiores passavam
fome. A ilha era assolada por uma tempestade constante e os porcos de Pangeia tinham de se enfiar na areia para evitar que
o vento os levasse. Por sorte, as pernas dianteiras de alguns animais eram mais largas do que as de outros, o que os ajudava a
enfiar-se melhor e a sobreviver. No decurso de um longo período, as suas patas dianteiras tornaram-se patas excelentes para
cavar, como as de uma toupeira.
Discutam em conjunto de que modo os porcos de Pangeia se transformaram como resultado do seu isolamento prolongado
nesta ilha. Cada aluno desenha um animal para mostrar o seu possível aspeto ao fim de muito tempo.

Ilha da Erva

Esta ilha estava coberta de ervas altas, que os porcos de Pangeia não apreciavam. Assim, alimentavam-se dos insetos que
esvoaçavam por cima das ervas. Por sorte, alguns porcos de Pangeia tinham pescoços mais altos, que lhes permitiam ver
por cima e para lá das ervas. Podiam assim descobrir imensos insetos, conseguindo reproduzir-se com mais sucesso do que
os animais com pescoços baixos. Vivia na ilha um perigoso predador, chamado “pirano da Ilha da Erva”, que tinha uma visão
bastante fraca. Os porcos de Pangeia, que tinham uma pelagem malhada, eram invisíveis ao pirano da Ilha da Erva. Os outros
acabavam vítimas do predador.
Discutam em conjunto de que modo os porcos de Pangeia se transformaram como resultado do seu isolamento prolongado
nesta ilha. Cada aluno desenha um animal para mostrar o seu possível aspeto ao fim de muito tempo.
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Ilha do Penacho

Por sorte, alguns porcos de Pangeia machos tinham um penacho de pelos no meio da cabeça. Esta característica impressionava
especialmente as fêmeas. Os machos com penacho tinham mais bebés do que os que não tinham nenhum penacho ou só
tinham um penacho pequeno. Ao longo de muitas gerações, o penacho foi-se tornando cada vez mais esplêndido.
Nesta ilha, vivia um predador. Chamava-se “pegardo” e corria a uma velocidade incrível. Mas os porcos de Pangeia com pernas
altas conseguiam ultrapassá-lo. Assim, só os porcos de Pangeia com pernas altas eram capazes de ter bebés. Ao fim de muito
tempo, todos tinham pernas mais altas.
Discutam em conjunto de que modo os porcos de Pangeia se teriam transformado como resultado do seu isolamento
prolongado nesta ilha. Cada aluno desenha um animal para mostrar o seu possível aspeto ao fim de muito tempo.

Ilha das Hélices

Na Ilha das Hélices, soprava sempre um vento muito forte. A ilha tinha montanhas altas e vales profundos e era densamente
arborizada. Por sorte, alguns porcos de Pangeia eram mais magros do que outros e conseguiam rodar as caudas como se
fossem hélices. Podiam assim voar através dos vales e deslocar-se de uma árvore para outra. Alguns animais tinham dentes
fortes e eram capazes de abater árvores inteiras, como os castores. Os animais magros com caudas em hélice e grandes
dentes eram os que tinham mais bebés e, ao fim de muitas gerações, todos os porcos de Pangeia desta ilha tinham essas
mesmas características.
Discutam em conjunto de que modo os porcos de Pangeia se transformaram como resultado do seu isolamento prolongado
nesta ilha. Cada aluno desenha um animal para mostrar o seu possível aspeto ao fim de muito tempo.

Ilha da Competição

Os porcos de Pangeia da Ilha da Competição tinham a infelicidade de viver no mesmo sítio que um temível predador.
Este predador chamava-se “panger”. Assemelhava-se a um gato e caçava principalmente de dia. Muitos porcos de Pangeia
acabavam vítimas do panger. Mas alguns sobreviveram porque dormiam durante o dia e estavam ativos de noite. Ao longo
de muitas gerações, desenvolveram olhos grandes. Estes olhos ajudavam-nos a ver de noite e a encontrar comida. Contudo, a
cauda emplumada e colorida do macho já não era reconhecida pelas fêmeas. Os animais na Ilha da Competição sobreviveram
durante muitas gerações. A sua aparência tinha-se alterado radicalmente.
Discutam em conjunto de que modo os porcos de Pangeia se teriam transformado como resultado do seu isolamento
prolongado nesta ilha. Cada aluno desenha um animal para mostrar o seu possível aspeto ao fim de muito tempo.
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Seleção natural:
o jogo dos predadores e das presas
Esta atividade é uma forma divertida de replicar o processo
de adaptação ao longo de várias gerações. Ao fim de umas
quantas incursões, torna-se claro que os indivíduos,
cujas cores se adaptam melhor ao seu ambiente do que os
organismos vivamente coloridos, saem a ganhar devido ao
número superior dos seus descendentes. O jogo é adequado

para grupos grandes, podendo participar a turma inteira. É
jogado no exterior, pelo que é um jogo próprio para quando
está bom tempo.

Duração:
1 período
Materiais

Objetivos e
competências

• 100 berlindes sim

ples (de barro
), em
oito cores dife
rentes (por ex
: preto,
castanho, verd
e-claro, verdeescuro,
vermelho, az
ul, amarelo, br
anco; ver
ilustração). Ho
je em dia é m
uito difícil
encontrar be
rlindes de ba
rro, pelo que
poderá ter de
recorrer a um
material
diferente.

Os alunos...

• adquirem uma perceção inicial sobre a evolução como um
processo que envolve e é governado pela seleção natural e
pelo sucesso reprodutivo.

• aprendem que a adaptação depende sempre das condições
ambientais.

• descobrem que os organismos mais bem adaptados têm em
média mais sucesso a reproduzir-se do que os organismos
menos bem adaptados.
Os alunos serão capazes de...

• descrever como a população total e a composição das cores
dos animais perseguidos se alteram no decorrer do jogo.

• descrever o processo de adaptação à medida que afeta
várias gerações.

• explicar o desenvolvimento ao longo do tempo de uma
população de animais perseguidos, ameaçados por
predadores.

• explicar as mudanças numa população de animais
Requisitos
Método
recomendado

perseguidos em resposta a mudanças das condições
ambientais.

• Uma ficha de re

gisto num fo
rmato
tão grande qu
anto possível
. Pode ser
ampliado um
modelo ou de
senhada
uma tabela nu
ma folha gran
de de
papel. (Model
o em www.evo
kids.de)
• Um quadro info
rmativo no qu
al a
ficha de regist
o possa ser af
ixada.
Em alternativ
a, uma tábua
grande de
contraplacad
o e alguns pi
onés pode
servir de quad
ro.
• Um cronómetro
(ou telemóvel
)
• Um marcador gr
osso
• Para cada aluno,
uma folha A4
• Canetas para os
alunos
• Marcadores para
delimitar o ca
mpo
(por ex: band
eirolas ou pa
us)
• Almofadas ades
ivas
• Opcional: óculos
com lentes de
cor

• Curso básico 2.1/2.2
• Começar por preparar uma ficha de registo. Pode ser
particularmente eficaz fixar berlindes em cada uma das
cores no topo da tabela – usar almofadas adesivas para este efeito.

• O “campo” deve ser então demarcado com pequenos paus de bambu. Consoante o tamanho do
grupo e o espaço disponível, o campo pode chegar a ter 200 m². O melhor campo é um terreno ou
relvado recentemente aparado.

• Divida a turma em dois grupos do mesmo tamanho, que serão “cientistas" e “aves de rapina”. Se
a turma for de 30 crianças, deverá haver 15 no grupo dos cientistas e 15 no grupo das aves de
rapina. (Se o número de crianças na turma for ímpar, o grupo das aves de rapina terá um elemento
a mais). Neste caso, o professor junta-se à equipa de cientistas e transporta os berlindes; ver em
seguida.

• Comece por se dirigir ao grupo das aves de rapina; "Todos vocês são aves de rapina e, neste
momento, estão a dormir a sesta. Virem-se de costas (para o campo de jogo) e fechem os olhos.
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Esperem que eu dê a instrução e podem então voltar-se e abrir os olhos!”

• Dirija-se ao grupo dos cientistas: “Vocês são cientistas e vão realizar uma nova experiência de
campo. Criaram no laboratório alguns “insetos” redondos de várias cores (mostre os berlindes)
e agora querem testá-los para saber se sobrevivem na natureza. Cada um pode pegar em oito
“insetos”, um de cada cor, e espalhá-los pelo campo. Certifiquem-se de que os insetos estão
uniformemente espalhados pelo campo, senão a nossa experiência pode fracassar. Quando
terminarem, voltem aqui. Vamos observar quais os insetos que se tornam mais facilmente vítimas
das aves de rapina.”

• Depois de os berlindes serem distribuídos pelo campo e de os “cientistas” se terem afastado,
dirija-se às “aves de rapina”: Agora podem voltar-se e abrir os olhos. Entretanto, ficaram com fome.
Vão sobrevoar o campo à procura de alimento. Abram os braços como se fossem pássaros! As
vossas presas são os pequenos “insetos” esféricos de várias cores (mostre os berlindes) que estão
escondidos na erva. Quando tiverem caçado quatro insetos já se sentem satisfeitos. É possível
que não apanhem mais de quatro berlindes. Despachem-se! Assim que tiverem apanhado quatro
insetos, voltem rapidamente aqui com eles. Vou cronometrar o tempo que demoram. Perceberam
tudo? Ótimo, tomem então as vossas posições à volta do campo. Deve estar um cientista atrás de
cada ave de rapina. Levem os berlindes ao cientistas atrás de vós. Encontraram as vossas posições?
Quando eu der ordem de partida, podem levantar voo! Preparar, a postos, partir!

• Nota: a instrução para “apanhar” berlindes o mais depressa possível é importante, pois de
contrário pode acontecer que algumas crianças comecem a escolher as cores mais esbatidas. Daí
que o cronómetro seja apenas uma manobra de diversão.

• Assim que os cientistas receberem os berlindes, estes são adicionados e anotados na ficha de
registo “Incursão 1". Como sabemos quantos berlindes foram distribuídos (no caso anterior com
15 cientistas, foram 15 berlindes de cada cor), é possível deduzir os restantes berlindes no campo.
(Se, no exemplo anterior, tiverem sido apanhados 10 berlindes vermelhos, sabemos que ainda
estão no campo cinco berlindes vermelhos). Este número é anotado na ficha de registo na linha
“restantes”.

• Uma vez efetuados estes cálculos, a história continua: “Todos os animais perseguidos no campo
reproduzem-se: todos os animais restantes têm um bebé cada um.” O novo número obtido
com este processo de reprodução é anotado na ficha de registo na linha “geração de filhos”. (No
exemplo anterior: os cinco berlindes vermelhos reproduzem-se, pelo que na segunda incursão,
deverão estar 10 indivíduos no campo).

• Enquanto as “aves de rapina” se viram novamente de costas e fecham os olhos, os “cientistas”
distribuem o número necessário de crias pelo campo.

• Tem lugar mais uma incursão, com mais quatro presas apanhadas. É retomada a história: “Mais
uma vez estão com fome e vão apanhar outras quatro presas..:”

• Ao todo, são feitas cinco incursões, conforme previsto na ficha de registo. Se os alunos
continuarem interessados, podem ser acrescentadas mais incursões. Os papéis de “aves de rapina”
e “cientistas” podem ser invertidos para dar variedade ao jogo.

• Ao fim de cinco incursões, deverá haver uma reorganização clara da composição de cores da
população. Os resultados nem sempre são os mesmos, já que as variações de luz e da localização
dos berlindes significam condições ligeiramente diferentes em cada incursão. Frequentemente,
muitas cores, sobretudo o vermelho ou o azul, “extinguem-se” ao cabo de algumas incursões.
Em muitos casos, os berlindes deixados num campo verde acabam por ser, na sua maioria, os
castanhos.

• Nota: o número de berlindes a recolher é determinado por forma que, de cada vez, metade da
população seja apanhada durante a caçada. A “atividade de reprodução” significa que a população
permanece constante. Se tiverem sido recolhidos muito poucos berlindes, a população total
aumentará rapidamente e isso pode resultar numa escassez de berlindes de reserva. Se tivessem
sido recolhidos muitos berlindes, a população total não tardaria a extinguir-se.

• A atividade pode ser diversificada e ampliada de várias formas. Por exemplo, pode limitar-se a
duração da incursão. Pode estabelecer-se um limite de 20 segundos para apanhar os berlindes, ao
fim dos quais os participantes devem abandonar o campo. Outra ideia é trazer óculos com lentes/
película de cor, que os alunos têm de usar durante a “caçada”. O resultado seria a criação de novas
condições de seleção e, eventualmente, a prevalência de diferentes cores.

• No fim do jogo, o campo deve ser cuidadosamente vasculhado para garantir que foram recolhidos
70

Seleção natural: o jogo dos predadores e das presas

todos os berlindes restantes. É muito provável que nem todos os berlindes sejam apanhados!

• O período seguinte envolve uma discussão da atividade. É importante que os alunos percebam de
que modo as populações se transformam com a “pressão da seleção”, exercida por predadores, e
que esta leva à adaptação da cor da população de presas. Pode também levantar-se a questão do
que aconteceria à população de presas se o campo se tornasse amarelo durante um verão seco.

Fig.1 Sacos com berlindes de barro

Fig. 2 Construção simples de um quadro (60x120 cm) para uso no exterior. O
quadro é de contraplacado com pionés presos e uma corda para pendurar. Foi
usado papel de flipchart para a ficha de registo.
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População inicial
Incursão 1
Presas restantes
Geração de filhos 1
Incursão 2
Presas restantes
Geração de filhos 2
Incursão 3
Presas restantes
Geração de filhos 3
Incursão 4
Presas restantes
Geração de filhos 4
Incursão 5
Presas restantes
Geração de filhos 5
Fig. 3 Ficha de registo
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Melhorias graduais:
evolução de um avião de papel
Os alunos fazem aviões de papel com o objetivo de criar
funções de voo melhoradas com a prática. Conseguem-no
através do “princípio de tentativa e erro”, o que significa que
alguns ajustes resultam numa melhor capacidade de voo,
enquanto outros a prejudicam. A atividade é
uma imitação da adaptação dos organismos ao longo de

Objetivos e
competências

muitas
gerações. A finalidade é demonstrar que, neste exercício,
mudanças aleatórias, mais do que adaptações deliberadas,
resultam em melhorias.

• melhorem a capacidade de voo de um avião de papel através de
uma série de experiências.
voo como sendo acidental.

• compreendam, através da história do arqueoptérix, a semelhança
entre o desenvolvimento das características de manobra num
avião de papel e as melhorias evolucionárias do voo dos pássaros.
Os alunos devem...

• possuir as capacidades motoras para dobrar papel por forma a
que resulte um avião de papel relativamente simétrico.

Informações
adicionais

Método
recomendado

Materiais
• Papel de im
pressão (A4 ou
A3, 80 g/m²)

É pedido aos alunos que...

• expliquem algumas razões para a melhoria da da capacidade de

Requisitos

Duração:
2 períodos

• Pequenos pe

sos (por ex: cl
ipes de
papel, moeda
s, cartão, etc.)
• Película ades
iva ou adesiv
o versátil
para
prender os pe
sos
• Fita métrica
(no mínimo co
m 15 m)
• Tesouras, se
necessário
• Ficha de tra
balho “Const
ruir um
avião de pape
l”.
• Ficha de tra
balho “Breve
história do
voo” (esta tam
bém pode se
r utilizada
no ensino sepa
rado da ativid
ade
“Evolução de
um avião de
papel”.

A atividade simula o processo de aperfeiçoamento de uma
capacidade pré-existente dos organismos, neste caso a capacidade
de voo. Ao analisar estes tipos de processos, as crianças produzem normalmente um argumento
finalístico (as aves melhoraram a sua capacidade de voo porque queriam voar melhor). É possível
que surjam ideias falsas deste tipo como resultado da atividade. O que deve ser esclarecido é que
as alterações do avião de papel também podem resultar numa pior capacidade de voo, pelo que o
processo contém no fim de contas um elemento aleatório.

Durante esta atividade, o professor deve assumir um papel secundário. Continuará, naturalmente,
no comando, anunciando as várias fases do jogo e transmitindo instruções
sobre a ronda seguinte, etc.
No entanto, durante as fases em que os aviões ou as técnicas de lançamento são aperfeiçoadas, o
professor
deve, o mais possível, abster-se de comentar
e deve incentivar os alunos a terem ideias próprias e a porem-nas à prova.

• Começa por ser pedido aos alunos que construam um avião de papel
a partir de uma folha A4. O objetivo é criar um avião de papel que
voe o mais longe possível, ou seja, descreva um trajeto o mais longo possível antes de aterrar. É
distribuída
aos alunos uma ficha de trabalho “Construir um avião de papel”. O professor pode demonstrar
a construção do avião de papel se os alunos nunca tiverem construído um.
• Depois de construírem os aviões de papel, os alunos saem da sala de aula
e, por instrução do professor, lançam os seus aviões à vez
ao longo do corredor a partir de um ponto de partida designado. Inicialmente, os aviões
são deixados no ponto de aterragem.

• Depois de todos os aviões serem lançados, a distância percorrida é medida com uma fita métrica.
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• Os alunos anotam a distância na sua ficha de trabalho.
• É então chegada a oportunidade de melhorarem as características de voo. Para tal, os alunos
voltam para a sala de aula e recebem vários materiais com os quais irão fazer adaptações. O
professor pode demonstrar algumas adaptações possíveis.

• Uma vez terminada esta atividade, tem lugar um segundo lançamento com as distâncias mais
uma vez anotadas nas fichas de trabalho.

• Segue-se outra sessão de adaptações e uma terceira ronda de lançamento com os resultados
devidamente registados. Sempre que as características de voo se tiverem deteriorado,
comparadas com a primeira ronda, as alterações devem ser revertidas e novas adaptações
realizadas tendo como base o avião original. Se não for possível reverter as alterações (por
exemplo, quando tiverem sido utilizadas tesouras), deve ser preparado um novo modelo no qual
serão realizadas as alterações.

• Os resultados são então compilados no quadro para mostrar quantas crianças conseguiram ver as
melhorias.

• Uma discussão deve centrar-se nas razões para as alterações não terem resultado em melhorias
das características de voo.

• Em seguida, o professor deve perguntar por que razão os pássaros atuais são excelentes voadores,
enquanto os seus predecessores, há muitas gerações, eram voadores deficientes.

• Para ilustrar este aspeto, pode ser narrada a história do arqueoptérix (ver a ficha de trabalho).
• A atividade pode ser diversificada como segue: Os alunos constroem um avião na segunda
ronda que imite o avião que obteve o melhor resultado e efetuam ligeiras alterações. Também
neste caso, as características de manobra podem ser pioradas. No geral, todavia, o processo de
otimização será mais claro. Mas esta opção pode desapontar algumas crianças ao verem o seu
modelo ignorado depois da primeira ronda.
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Melhorias
natural:
graduais:
o jogo
evolução
dos predadores
de um avião
e das
depresas
papel

Uma breve história do voo

1 2

Como provavelmente sabem, também sou capaz de
voar. (Pelo menos é o que dizem os livros do Impy).
Mas não fui eu que descobri como se voa. Os insetos
voadores foram os primeiros a voar há 400 milhões
de anos. Durante muito tempo, eram só os insetos,
como as moscas, as libélulas e os besouros, que
conseguiam levantar voo. Há cerca de 150 milhões
de anos, os répteis conseguiram finalmente este
feito. Como ainda vivia, o meu amigo arqueoptérix
assistiu a esta façanha.

Olá, chamo-me Arqueoptérix.
Muitas pessoas pensam que fui o primeiro pássaro! Vivi há 150

milhões de

anos numa região que fica agora no sul da Alemanha. Foi
tempo, quando havia numerosos dinossauros na Terra. Eu

há muito
era parente

próximo deles; na verdade, pode dizer-se que fui o elo entre

os velhos

dinossauros e os pardais dos dias de hoje. O meu corpo tinha penas, mas mesmo assim
a minha cauda era comprida. E ao contrário dos pássaros atuais, tinha dentes no bico.
Não era grande voador: quando saltava de uma árvore, era capaz de planar até ao
solo, mas não ia muito longe.
Hoje em dia, os meus familiares voam muito melhor. Um dos meus descendentes, o
albatroz, consegue planar até 100 km sem bater as asas uma única vez.
E um falcão-peregrino consegue atingir uma velocidade em voo picado superior a 300
km por hora!
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1 2

Uma breve história do voo

E que mais aconteceu desde o meu tempo? Vocês, os humanos, também
conseguem voar, apesar de não ser com as vossas asas, mas sim em
máquinas voadoras. Durante muito tempo, os humanos sonharam em
voar como os pássaros. Há pouco mais de um século, na década de
1890, um inventor alemão, chamado Otto Lilienthal, fez uma série de
voos num planador saltando do cimo de colinas. Como conseguia planar
durante cerca de 100 metros, pode dizer-se que foi o arqueoptérix da
aviação moderna.

Alguns anos mais tarde, o germano-americano Gustav Weisskopf e os
irmãos Wright americanos serviram-se das descobertas de Lilienthal
para construir o primeiro avião real.
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Hoje, levantam voo todos os dias mais de 200 000 aviões. Há aviões
supersónicos que atingem velocidades superiores a 3000 km/
hora. Comparado com eles, até um falcão-peregrino é lento. Não é
extraordinário o que a evolução consegue?

2.6 Ufano como um pavão: por que razão muitos animais são incrivelmente
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Ufano como um pavão:
por que razão muitos animais são
incrivelmente
Contra o pano de fundo de um prado, o pavão macho
a abrir as plumas da cauda é um espetáculo esplêndido
e impressionante. Predominantemente azul e verde, a
extremidade de cada pluma da cauda exibe o chamado
“olho de pavão”. Só os machos possuem esta espantosa
característica - porquê? Afinal, tantas plumas constituem
uma desvantagem quando querem voar ou tentar esconderse. A resposta a este enigma reside no princípio da seleção
sexual.
A seleção sexual é um tipo de seleção natural que ocorre
dentro de uma espécie. As diferenças a nível de certas
características físicas, como a cauda do pavão, conferem a
alguns elementos de uma espécie mais ou menos hipóteses
de se reproduzirem. Assim, pode haver uma variação em
termos do sucesso reprodutivo de indivíduos de uma espécie
e de um género.
Quando escolhem um companheiro, as pavoas preferem
machos com plumas exuberantes. Com efeito, quanto mais
vistosa e impressionante for a cauda, melhores são os genes

e a saúde do pavão macho. Por outro lado, os movimentos de
um pavão macho são severamente restringidos pela cauda, o
que o torna numa presa fácil para os predadores. No entanto,
foi precisamente esta atraente característica que influenciou
a evolução bem-sucedida da ave. O fenómeno foi explicado
pelo "princípio da desvantagem": só os indivíduos em boa
forma física podem dar-se ao luxo de ter tão “extravagantes
características”. Embora tenham uma desvantagem ou
“handicap” em termos de mobilidade, escaparam a uma série
de predadores e, por conseguinte, possuem “bons” genes. E
os pavões mais espetaculares podem, assim, reproduzir-se
com mais sucesso.
Outros exemplos de características que influenciam o
sucesso reprodutivo são o canto estridente do grilho, o
coaxar extremamente prolongado da raineta e a juba do leão.

Duração:
1-2 períodos
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos devem...

• familiarizar-se com os rudimentos da seleção sexual
com a ajuda de exemplos.
Os alunos serão capazes de...

• Imagem: “Ufano

como um pa
vão:
por que razão
muitos animai
s são
incrivelmente
elegantes”
• Cópias de plum
as da cauda pa
ra
colorir, corpo
do pavão para
a parede
• Plumas de pavã
o autênticas

• distinguir o pavão da pavoa.
• descrever as vantagens e desvantagens das plumas ornamentais.
• explicar a razão por que são sobretudo as características consideradas belas que estão associadas
a um esforço específico.

• descrever o sucesso reprodutivo como dependendo de plumas ornamentais.
Requisitos

• Os alunos devem... ter recebido alguma instrução sobre o tema da educação sexual.

Método

• Peça aos alunos que preencham a cores ambas as “tarefas de pintura” (material didático).

recomendado

Importante: as plumas da cauda devem ser coloridas o mais vistosa e esplendidamente possível e
não a castanho ou preto/branco/ cinzento. Usar cores discretas para as plumas pequenas. Usando
os modelos o professor prepara duas imagens de pavões sem caudas para pendurar na parede,
para que os alunos possam afixar nelas as plumas coloridas. Serão dadas a um dos pavões as
plumas pequenas e ao outro as plumas grandes e extremamente vistosas. Podem ser preparados
vários pavões em função do tamanho da turma. Os alunos que terminarem cedo podem também
pintar o corpo do pavão (um com cores vivas e o outro com cores discretas). A turma olha agora
para os dois pavões e compara-os. O professor pergunta: “Imaginem que eram uma pavoa e
tinham de escolher um destes. Qual escolhiam? O professor pergunta a várias raparigas as razões
da sua escolha. A resposta esperada é: “O pavão com as plumas vistosas é muito mais bonito, é o
meu preferido.”

• Se o tempo escassear, pode distribuir a ficha de trabalho 1 do módulo e discutir com os alunos.
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Uma pluma de pavão autêntica seria uma boa ilustração desta característica ornamental.

• Distribua a ficha de trabalho 2 do módulo e discuta com a turma. Podem ser estudados outros
exemplos neste tópico (juba do leão, ave-do-paraíso, etc.) – podem, além disso, ser mostradas
imagens.

• O módulo pode ser associado a uma visita a um viveiro de faisões ou jardim zoológico para
observar o faisão ao vivo. As fichas de trabalho 3 e 4 apresentam material de interesse adicional.
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O ufano
pavão

O ufano pavão

1 2 34
5 6 7 8

Já repararam como sou incrivelmente
elegante? Olhem só para a minha
pele verde perfeita, a minha cauda
espantosa e os meus fantásticos olhos
esbugalhados!

Devem saber do que estamos a falar: beleza! Durante muito tempo, a
beleza constituiu um problema para os cientistas evolucionários. A sua
expectativa era que os animais fossem o mais discretos possível ou, por
outras palavras, bem camuflados. Assim, podiam esconder-se de vista.
Mas alguns animais são incrivelmente brilhantes e visíveis à distância.
Um exemplo é o pavão macho.

?

Apresentam-se abaixo imagens de um pavão e de uma
pavoa. Que diferenças notas?
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1 2 3 4

O ufano pavão

5 6 7 8

??

?

!

1

A bela cauda do pavão acarreta também algumas
desvantagens. Pensa em que poderão consistir estas
desvantagens.

2

Sugere a razão por que as plumas vistosamente coloridas
da cauda do pavão macho prevaleceram apesar das
desvantagens.

Charles Darwin, o homem que desenvolveu a ciência
da evolução, sabia que, no reino animal, é geralmente
o macho que tem a aparência mais impressionante. A
sua explicação era que, em regra, são as fêmeas que escolhem
quando precisam de um parceiro e que muitas vezes a sua
escolha recai no macho mais exuberante. Um conjunto de plumas
espetacular ou uma juba espessa são muitas vezes sinal de que o
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O ufano pavão

1 2 34
5 6 7 8

!

Para serem capazes de se reproduzir, os animais têm de
fazer muito mais do que simplesmente adaptar-se ao seu
ambiente. Devem também ser suficientemente atraentes
aos olhos dos seus parceiros sexuais para quererem ter bebés
com eles. Como preferiam (geralmente as fêmeas) determinadas
características nos parceiros, estas tornaram-se mais comuns e
acentuadas. Foi por esta razão que os pavões, ao longo do tempo,
desenvolveram plumas maiores e de cores mais vivas.

??

?
1
Subsiste um enigma: por que razão as pavoas se sentem
atraídas precisamente pelas características que são um
problema para os pavões?

A resposta é a seguinte: as plumas esplêndidas indicam à fêmea que o macho possui
boas informações hereditárias ou genes. Só um pavão saudável e bem alimentado
consegue desenvolver plumas ornamentais. Pode dar-se ao luxo de desbaratar a sua
energia; contudo, um pavão doente e mal alimentado não teria condições saudáveis
para exibir tais cores.
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O ufano pavão

??

?
3

E os seres humanos? Também esbanjamos a nossa
energia, tempo e dinheiro para tentar agradar aos
outros? Como tentamos causar boa impressão às outras
pessoas?

2.6 Ufano como um pavão: por que razão muitos animais são incrivelmente

O ufano pavão

1 2 34
5 6 7 8

83

2 Tudo se transforma – os mecanismos da evolução

1 2 3 4
5 6 7 8

84

O ufano pavão

2.6 Ufano como um pavão: por que razão muitos animais são incrivelmente

O ufano pavão

1 2 34
5 6 7 8
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O ufano pavão

Evolução cultural –
mudanças no mundo do
homem

3

3 . 1 Evolução e religião: como Charles Darwin transformou o mundo (curso básico)
3 . 2 Do grande símio ao homem cultural
3 . 3 Não é por acaso: por que razão a cultura se transforma mais rapidamente do que a natureza
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Os módulos da terceira secção mostram que os processos evolucionários não
só decorrem na natureza, mas também a nível da cultura humana. Antes de
abordarem este tópico, os alunos devem estar familiarizados com o conteúdo
central das secções 1 e 2.

3,1

Evolução e religião:
como Charles Darwin transformou o mundo
(curso básico)
Apesar das provas esmagadoras, ainda existem reservas a
nível mundial (sobretudo baseadas na religião) a propósito
da ciência evolucionária Dado que não podemos excluir a
possibilidade de surgir um conflito na sala de aula (de origem
evangélica ou muçulmana), pensamos que é boa ideia abordar
este tópico no âmbito de um módulo especial. É importante
sensibilizar as crianças para as diferenças entre argumentos
científicos e religiosos, sem as influenciar ideologicamente
num sentido ou no noutro. É por esta razão que o módulo
salienta o facto de a) os conhecimentos sobre a evolução e

a fé em Deus não têm de ser mutuamente exclusivos, e b) é
importante continuar a analisar convicções antigas para ver
se podem sintonizar-se com os nossos conhecimentos sobre
o mundo.

Duração:
2 períodos
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos devem...

• Fichas de trabalh

o sobre o mód

• compreender as diferenças entre os argumentos religiosos e
científicos.
Os alunos serão capazes de…

• compreender que ao longo da história o conhecimento do homem se transforma, o que por sua
vez implica mudanças em termos de fé.

• explicar a razão para as teorias de Darwin terem abalado a visão do mundo até então aceite.
• compreender que a ciência da evolução veio contradizer antigos modelos de fé, mas não
necessariamente a fé em si mesma.
Requisitos

Os alunos devem...

• ter completado os módulos da primeira e da segunda secções.
Método
recomendado
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• Distribua as fichas de trabalho e discuta-a com os alunos.
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muitos
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o mundo

Evolução e religião

Evolução
e religião

1 2 34
5

Parabéns!
Agora já tens alguns conhecimentos sobre o que é,
porventura, a maior descoberta do homem, a ciência da
evolução!

Antes de as pessoas saberem como as diversas espécies
de animais e plantas se haviam desenvolvido, só podiam
conjeturar. Na China antiga, acreditava-se que o mundo
tinha inicialmente a forma de um ovo, que se dividiu em céu
e terra. As tribos germânicas antigas contavam a história do
gigante Ymir, de cujo corpo derivava o mundo. No judaísmo,
no cristianismo e no islamismo, acreditava-se que o mundo,
com todas as suas plantas e animais, tinha sido criado
por Deus em seis dias e que era o mesmo mundo que hoje
conhecemos.

Até o naturalista inglês, Charles Darwin, chegou a acreditar
que o aspeto dos animais e das plantas da Terra lhe parecia
o mesmo de sempre. Foi durante a longa viagem que fez
no barco à vela “Beagle”, para realizar investigação,
que começou a ter dúvidas. Depois de estudar muitos
tipos de animais e plantas, descobriu que muitos deles
se transformam ao longo do tempo. Descobriu ainda, ao
examiná-los mais atentamente, que havia um número
surpreendente de traços comuns.
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Evolução e religião

5

Será mesmo verdade, interrogou-se Darwin, que todas as plantas e animais da Terra
tiveram origem em simples células primitivas que viveram há muito tempo? Os
humanos também descenderam destas células primitivas? Os nossos antepassados
trepavam às árvores há vários milhões de anos? O próprio Darwin sentiu-se chocado
com estas reflexões. Sabia que as suas descobertas contrariavam tudo o que as
pessoas à sua volta tinham como verdadeiro. Foi por isso que não disse nada durante
mais de 20 anos
e não revelou o que tinha descoberto sobre o desenvolvimento da vida.

??

?

1

Compreendes por que razão Darwin fez segredo da
sua descoberta durante tanto tempo? Tenta colocarte no lugar de Darwin. Como te sentirias se tivesses
descoberto algo de verdadeiramente extraordinário,
mas soubesses que as pessoas à tua volta não iam
querer saber?

!

Em 1859, Darwin ganhou coragem e publicou o seu famoso
livro “A Origem das Espécies". Muitos dos seus leitores
mostraram-se entusiásticos: Darwin propunha uma
explicação da forma como a vida na Terra se tinha desenvolvido.
Outros, ao ouvirem falar do livro, ficaram escandalizados. Pensavam
que a obra de Darwin punha em causa a sua fé. Acreditavam
que a humanidade tinha sido “criada à imagem de Deus” e, por
conseguinte, não podia de maneira nenhuma descender dos
primatas. Assim, ridicularizaram Darwin, desenhando-o, por
exemplo, como meio homem, meio macaco.

90

3.1 Evolução e religião: como Charles Darwin transformou o mundo

Evolução e religião

1 2 34
5

Mas as provas da evolução eram demasiado sólidas.
Gradualmente muitas pessoas religiosas começaram a
perceber que Darwin tinha razão. Aperceberam-se de que
a história de Adão e Eva tinha sido contada para explicar a
presença dos seres humanos
na Terra. Darwin mudou as perceções das pessoas.
➜ É frequente as pessoas convencerem-se de
coisas que mais tarde se prova serem erradas.
A convicção de que Adão e Eva foram os
primeiros humanos é apenas um exemplo.
Outra crença era que Deus enviou os trovões e
os relâmpagos para castigar a humanidade.

??

?

2

Conheces a verdadeira razão por que temos por vezes
trovões e relâmpagos?

3

Antigamente as pessoas pensavam que o mundo tinha
sido criado para os seres humanos. E por isso estavam
convencidas de que a Terra ocupava o centro do universo
e o sol girava à volta dela. Sabes o que acontece de
facto?
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!

A evolução não deve ser uma questão de “crença”
como não o deve ser o facto de a Terra girar em torno
do Sol. São, nos dois casos, realidades perfeitamente
estabelecidas. Hoje dispomos de provas claras da forma como a
Terra gira em torno do Sol e como surgiram novos tipos de criaturas
vivas através dos processos de evolução. E podemos inclusivamente
“ver” a evolução em ação, por exemplo, com as bactérias que
causam doenças. É porque as bactérias estão em constante
mutação que temos de desenvolver novos medicamentos e vacinas
para nos protegermos das doenças.

??

?

4

Microscópio
Evolução
Profeta
Variação
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És capaz de assinalar se os termos seguintes pertencem
ao “mundo do conhecimento” ou ao “mundo da
fé”? Faz um círculo a azul à volta dos “termos de
conhecimento” e a vermelho à volta dos “termos de
fé”.

Factos

Bactérias
Deus

Investigador

Informações hereditárias

Seleção natural

Oração

Criação
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!

Embora existam muitas provas da evolução, o
conhecimento sobre ela ainda não é generalizado. Por
exemplo, sabes agora mais sobre a origem das espécies
do que a maioria dos adultos no mundo! Muitos nunca ouviram
falar da evolução e alguns recusam-se a pensar no assunto porque
receiam perder a fé.

➜ Há pessoas que abandonaram a sua fé depois de estudarem a
evolução. No fim da sua vida, Darwin deixou de acreditar em
Deus. Contudo, muitos crentes das religiões judaica, cristã
e islâmica mantêm-se fiéis à sua fé, embora saibam que os
seres humanos não foram diretamente criados por Deus, mas
apareceram durante os processos de evolução.

Nota: a fé em Deus e o conhecimento sobre a ciência da evolução não se excluem
mutuamente. O nosso conhecimento sobre a evolução contradiz, todavia, muitos
modelos de fé antigos que se baseiam em ideias erradas (como a crença em Adão e
Eva no paraíso).

!

Muitos crentes religiosos hoje pensam que a intenção
de Deus foi, desde o princípio, que a vida evoluísse.
É possível que sim. Mas também é possível que Deus
não exista. Não podemos provar nenhuma destas duas ideias
cientificamente. Pensa na maneira como vês as coisas. Cabe-te
a ti, e a mais ninguém, decidir se acreditas num Deus, em vários
deuses ou se Deus não existe.
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Do grande símio
ao homem cultural
Ao longo de milhões de anos, as condições da vida
transformaram-se e as pressões resultantes levaram certas
populações de grandes símios a sofrer evoluções que, em
retrospetiva, fazem com que pareçam ter pertencido a uma
espécie pré-humana ou ao homem primitivo. Hoje sabemos
que foram, de facto, os nossos antepassados. Deram-se
mudanças anatómicas, por exemplo, no tamanho do crânio,
no comprimento dos braços e das pernas, nos dentes, na
laringe e nas articulações. Quando falamos de pré-humanos,
referimo-nos aos grupos de antepassados nossos que não
pertenciam ao género Homo. “Homem primitivo” refere-se
ao grupos que faziam parte das diversas espécies de Homo,
incluindo os primeiros representantes da nossa espécie,
o Homo sapiens. Um fator determinante na classificação
dos membros do género Homo é o tamanho do cérebro.
Normalmente, deve ter pelo menos 600 cm³.
Os fatores que determinaram a sobrevivência há milhões de
anos não foram apenas as competências técnicas (o uso de

ferramentas, armas, vestuário e criação de joias), mas também
as competências sociais (a fala, a formação de grupos, a
divisão do trabalho). Ainda hoje, estes dois conjuntos de
competências são característicos do desenvolvimento
cultural dos seres humanos.
É evidente que não houve uma única linha de descendência
humanoide (com forma ou características humanas) em
relação à qual tenha ocorrido uma separação que tenha
dado origem aos antepassados dos grandes símios atuais
e dos humanos modernos. É óbvio que existiram várias
espécies ao mesmo tempo. Partiram de África grupos de
homens primitivos em vários movimentos migratórios
importantes e, por vezes, voltavam a encontrar-se fora de
África e acasalavam entre si. É por esta razão que existem,
na composição genética dos seres humanos modernos,
traços que remontam, por exemplo, aos neandertais ou aos
hominídeos Denisova.
Duração:
1-2 períodos
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos serão capazes de...

• compreender que existiam várias “pré-formas” anatómicas do
homem.

• Ficha de trabalh
ao homem cu

o “Do grande

ltural”

• Materiais para co

lorir

• compreender o desenvolvimento por etapas graduais até ao homem
moderno.

• nomear alguns acontecimentos que foram significativos no
desenvolvimento do homem moderno.

• explicar que as competências culturais ganharam cada vez mais importância com o aparecimento
dos seres humanos modernos.

• refletir sobre a “nossa herança evolucionária” ou, por outras palavras, encarar o presente como um
reflexo das nossas origens em termos evolucionários.
Requisitos

• Os alunos devem estar familiarizados com a terminologia básica da evolução do curso básico. É
útil aqui o estudo anterior da secção 1.2.1 (A vida na Idade da Pedra) ou da secção 1.2.2 (A família
dos grandes símios).
Método
recomendado
Respostas esperadas dos alunos:

P: Porque é que ainda havia pelo na cabeça?
R: Era uma espécie de “protetor solar” quando migravam através da savana tórrida. Pensa-se que o pelo significa que o crânio e o cérebro
por baixo não sobreaquecem tão rapidamente (insolação, golpe de calor). O cabelo também desempenha um papel importante em
matéria de atração sexual e escolha de parceiro (ver secção 2.6).
P: Vantagens de cozinhar os alimentos?
R: Cozinhar os alimentos facilita a digestão, ou seja, torna mais fácil produzir pedaços pequenos ao mastigá-los e estes serem
quimicamente decompostos pelas enzimas digestivas.
P: Que marcadores revelam que somos diferentes de outros grupos e comunidades?
R: Por exemplo, os cachecóis e camisolas dos clubes desportivos, os uniformes, as bandeiras, a maneira de falar dos jovens, a linguagem
especializada (médicos, caçadores, etc.), as tatuagens, para referir apenas alguns.
Vantagens deste tipo de marcador: o sentimento de ligação e pertença ao seu próprio grupo.
Desvantagens deste tipo de marcador: a agressão entre grupos, o sentimento de ser superior aos outros grupos.
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Do grande sím
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ao homem
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Viviam há milhões de anos antepassados comuns
dos primatas e dos seres humanos atuais. Estes
nossos antepassados tinham uma vantagem porque
caminhavam eretos e tinham um dedo polegar
comprido em posição oponível aos dedos.

Mão de um grande

Mão humana

Mão do Impy
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Do grande símio ao
homem cultural

Ao longo do tempo, os primeiros seres humanos começaram a
dispersar-se. Tinham cérebros maiores e dentes mais pequenos.
Eram capazes de fabricar ferramentas simples a partir de pedras e
outros materiais. Viviam em grupos e descobriam rapidamente as
intenções de outros membros da sua espécie. Um cérebro grande
ajuda, não só para manusear objetos, mas também para lidar com
outros seres humanos!

??

?

1

Os nossos antepassados são originários de África. No
clima quente deste continente, uma camada de pelo
já não era uma vantagem, pelo que se foi tornando
gradualmente mais fina. Os nossos antepassados
andavam praticamente nus. Só tinham pelo na cabeça.
Sabes porquê?

Só mais tarde, em regiões mais frias da Europa e da
Ásia, é que
os humanos aprenderam a confecionar vestuário a
partir de peles de animais. O uso do fogo constituiu
um passo importante.
2
Permitiu-lhes
cozinhar alimentos.
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Durante muito tempo, os nossos antepassados foram caçadores e
recoletores. Caçavam animais e recolhiam frutos e outros alimentos.
Deambulavam pela paisagem e abrigavam-se em cavernas. Aí,
inventaram instrumentos musicais, como flautas, e fizeram pinturas
nas paredes das cavernas.

Por fim, os humanos aprenderam que nem sempre era necessário
procurar novos alimentos em novos lugares, percebendo que
podiam ficar no mesmo sítio e cultivar plantas e criar animais.
Graças à seleção realizada pelo homem, os animais selvagens foram
domesticados; os cães, por exemplo, foram criados a partir dos lobos.
Os humanos fixaram-se, construindo causas e fundando vilas e
cidades. Inventaram os caracteres escritos e aprenderam a trabalhar
o barro, o couro, o bronze, o ferro e muito mais... e hoje, até temos
eletricidade, televisores e a Internet. Imagina a surpresa dos antigos
caçadores e recoletores se vissem estes avanços!
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Do grande símio ao
homem cultural

Em tempo primitivos, houve ainda outras formas intermédias entre os primatas e
o homem. Algumas tinham dentes tão fortes como quebra-nozes e outras eram tão
pequenas como anões. Algumas espécies humanas eram menos inteligentes do que
os nossos antepassados, mas outras possuíam o mesmo nível de inteligência, embora
fossem incapazes de colaborar em grupo. Encontravam menos alimentos ou eram
menos capazes de se reproduzir. Ao longo do tempo, foram diminuindo e deixaram de
ser grupos independentes. Foi o caso, por exemplo, dos neandertais.

!

Provavelmente, estás a interrogar-te como sabemos
tudo isto. Em muitos lugares, foram descobertos crânios,
dentes, ossos e ferramentas intactos. Estes objetos
podem ser desenterrados e comparados. Sabemos com frequência
como estas relíquias se alteram ao longo do tempo e conseguimos
determinar a sua idade com base nisso. Poderão ser encontradas
relíquias de animais e plantas ao lado dos ossos, o que nos
permite calcular a sua idade ou o clima na época em que viveram.
Por vezes, é encontrada alguma informação hereditária
residual nos ossos e, quanto mais semelhante esta for à
nossa, mais próximos de nós eram os seus donos. Podemos
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Agora já sabes por quantas fases passámos até chegarmos ao que
hoje designamos por ser humano. Os nossos antepassados tiveram
de suportar muitas coisas. Era uma ajuda pertencer a um
grupo em movimento, em que todos se conheciam. Era sempre
importante ter a capacidade de perceber rapidamente se alguém
pertencia ou não ao grupo.

??

?

3

4

Consegues pensar em símbolos, peças de roupa ou
comportamentos que marquem as diferenças entre os
grupos?

Estes elementos são uma vantagem ou também podem ser
perigosos?
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Não é por acaso: por que razão a cultura
se transforma mais rapidamente do que a
natureza
As capacidades cognitivas dos humanos conferem-lhes
inúmeras vantagens e, além disso, constituem um requisito
em qualquer cultura humana. Contudo, devemos ter em
conta que o Homo sapiens não é, de modo nenhum, a única
espécie que desenvolveu tradições culturais. As realizações
culturais são generalizadas, sobretudo entre os mamíferos.
Nos humanos, atingiu o seu ponto máximo (por agora) uma
linha evolucionária que já não depende exclusivamente de
comportamentos herdados, mas da aprendizagem individual.
Determinadas perceções, a capacidade para aprender e as
necessidades sociais são hereditárias: mas a forma como são
exercidas depende do ambiente em que a pessoa cresce e é
isso que determina a sua abertura de espírito.
A língua e outras realizações culturais permitem a partilha de
experiências e invenções. Deste modo, é possível aprender
não só com os próprios erros, mas também com os dos
outros. E, na luta pela sobrevivência, este aspeto é uma
enorme vantagem.

Graças à escrita e a outros símbolos, todas as informações
necessárias às estruturas sociais, à história, à arte, à ciência
e à tecnologia podem ser armazenadas a longo prazo e
transmitidas de muitas formas. O progresso técnico, tanto em
termos de armazenamento de informações como de canais
para a sua transmissão, torna o intercâmbio de informações
num processo muito mais rápido.
O conhecimento humano aumenta e transforma-se.
Podemos chamar-lhe “evolução cultural” porque as ideias são
reproduzidas, algumas delas sobrevivendo melhor do que
outras. Contudo, as novas ideias não surgem puramente por
acaso. São desenvolvidas por seres pensantes, capazes de
planear, que são, por sua vez, produtos da evolução biológica.

Duração
1 período
Materiais

Objetivos e
competências

Os alunos serão capazes de...

• explicar que a capacidade humana para interagir a nível cultural é

• Fichas de trabalh
cultural"

o "Evolução

uma das características naturais da humanidade.

• descrever a forma como o armazenamento e o intercâmbio de ideias e experiências (informação)
produzem uma transformação muito mais rápida das condições de vida do que a evolução
biológica.

• explicar como o uso da tecnologia acelerou este desenvolvimento no tempo em que vivemos.
Requisitos

Método
recomendado
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• Os alunos devem estar familiarizados com a terminologia básica da evolução do curso básico e já
ter completado a secção 3.2 (Do grande símio ao homem cultural)..

• Discutir as fichas de trabalho com a turma e executar os vários exercícios. Se necessário, divida a
turma em grupos (por exemplo, para o “cenário futuro” no final do módulo).
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5 6

Desde que inventaram coisas, como a roda ou
o arado, a constituição física os seres humanos
praticamente não se alterou. Não houve
simplesmente tempo suficiente. Em comparação
com o lento desenvolvimento desde a célula única
até ao musaranho e ao grande símio, passando pela
esponja, o teste de novas ideias e a sua transmissão
aconteceram muito depressa.

Porque é que isto acontece? Bem, já aprendeste que a evolução na natureza é
causada por mudanças aleatórias das informações hereditárias. A cultura humana (o
mundo das invenções, das descobertas, das ideias) não se transforma por mero acaso,
mas porque, quando alteramos alguma coisa, fazemo-lo intencionalmente. Os nossos
técnicos não deixam ao acaso o funcionamento de um smartphone ou o modo como
poderá funcionar. Consideram cuidadosamente de que forma podem melhorar os
modelos existentes.
A diferença entre uma mudança intencional e
uma mudança aleatória é fácil de demonstrar.
Imaginemos que temos seis dados. Não demora
provavelmente muito tempo a dispor os dados
de maneira que cada um mostre um número
diferente de pontos do lado de cima (ou seja, um
mostra 1, um 2, um 3, um 4, um 5 e um 6). Mas
é muito provável que seja preciso lançá-los ao
mesmo tempo muitas e muitas vezes até obter o
mesmo total. Experimenta, mas com um limite
de tempo para o exercício.
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Nota: as mudanças na cultura humana são normalmente mais rápidas do
que na natureza porque não são aleatórias, mas sim planeadas.

E ainda há outra razão: os seres humanos, comparados com outros
animais, são muito inteligentes a aprender com a experiência. Por
exemplo, já experimentaste decerto um novo jogo de computador
mas não tiveste sucesso nas tentativas iniciais. Mas com o tempo
aprendeste a não repetir certos erros. E assim podes gradualmente
fazer progressos e tornar-te cada vez melhor.

Nota: outra razão para as mudanças ocorrerem com rapidez no
mundo dos humanos é que estamos sempre a aprender algo de novo.
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?
1

Muitos animais não aprendem com a sua própria
experiência tão bem como nós. Continuam a repetir
os mesmos erros. Mas há animais que aprendem
bastante bem: os chimpanzés, por exemplo, são por
vezes melhores do que os humanos em certos jogos de
computador!

Por que razão o mundo humano se transformou tão
radicalmente nos últimos milénios, enquanto os chimpanzés ainda vivem como os
seus antepassados de há um milhão de anos atrás?

?

?
?
2

És capaz de imaginar
como seria o nosso mundo
se não possuíssemos a
faculdade da fala?

Faz uma experiência. Conta aos teus
colegas o que fizeste nas tuas últimas férias sem
usar quaisquer palavras (só por gestos). Eles
conseguem adivinhar onde foste?
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Os nossos antepassados de há 500 000 anos tinham provavelmente
uma forma simples de linguagem. Há 100 000 anos, os humanos eram
capazes de se fazer entender através da linguagem. Foi por volta
desta altura que começaram a fazer joias e a enterrar os mortos.
A palavra falada constituía um instrumento importante para os
humanos quando viviam num ambiente natural. Podiam preservar os
seus conhecimentos através das gerações: muitas gerações de avós
contavam aos filhos coisas que estes filhos, quando se tornavam pais,
transmitiam aos seus próprios filhos.
Neste ponto devemos também ter em conta que as histórias
transmitidas oralmente nem sempre são de confiança. Possivelmente
sabes isso graças ao jogo do “telefone sem fio”. A primeira pessoa
sussurra uma frase ao ouvido da seguinte. Esta transmite-a à pessoa
do lado e assim sucessivamente. No fim, a última pessoa ouve uma
frase que é muitas vezes completamente diferente da original.
Experimenta este jogo na aula: pode ser divertido!
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!

O nosso mundo seria hoje muito diferente se só
tivéssemos sido capazes de transmitir conhecimentos
através da palavra falada. Mas, há cerca de 6000 anos,
os seres humanos inventaram uma coisa espantosa: a escrita.
Enquanto a palavra falada chega a poucas pessoas durante
um breve período de tempo, a palavra escrita pode chegar a
muitas pessoas e ser conservada durante mais tempo, sem que
sejam cometidos erros, como acontece quando as histórias são
transmitidas (à semelhança do jogo do telefone sem fio).

A princípio, a escrita era complicada. As letras eram gravadas em
tábuas de pedra ou argila. Depois da invenção das tintas e do papel de
pergaminho, o trabalho tornou-se mais fácil. No entanto, durante muito
tempo, os livros tinham de ser escritos à mão, o que era uma tarefa
extremamente cansativa. Esta situação alterou-se quando a imprensa
foi inventada há 600 anos. De repente, graças aos textos impressos,
um grande número de pessoas passou a conhecer as experiências e as
descobertas de outras pessoas. No século passado, a invenção da rádio
e da televisão e, mais tarde, da Internet resultou na disseminação
do conhecimento ainda mais rapidamente e por todo o mundo. Por
conseguinte, nas últimas décadas, o mundo dos humanos transformou-se
muito mais rapidamente do que nunca. Não sabemos o que nos irá trazer
o futuro, mas uma coisa é certa: a evolução há de continuar!
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??
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?

3

És capaz de imaginar como as pessoas viverão daqui
a 100 anos? O que terá mudado no futuro em relação
ao nosso tempo? Fala sobre este tema, toma nota de
algumas ideias e faz uma pintura.

Anexos
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4,1

O espetáculo de marionetas do Evokids:
"Os três nozeiros de Darwinello"
Na ilha de Darwinello, onde não vive nenhum ser humano,
está prestes a começar a competição tradicional para
recolher alimentos. É evidente que uma grande variedade de
espécies de nozeiros quer muito participar, nomeadamente
os esquilos magrotes, escurotes e malandrotes. Mas, em anos
passados, o vencedor sempre foi um membro da famigerada
família Nogadela e os nozeiros Diabrete e Arnaldo estão um
tanto desconfiados a respeito da forma como esses seus
parentes afastados ganharam o prémio. Sobretudo porque
os Nogadela não são famosos por serem
lá
muito
bons a encontrar comida.
O par decide que a prova será controlada por um juiz, a
tartaruga Georgina Ronceira. E o nozeiro Gerónimo está
também apreensivo em relação a Dom Nogadela, o manhoso
cabecilha do clã familiar.
Será que desta vez a competição vai ser leal? Em que consiste
a tradição da família Nogadela e como pode um tópico
sério como a evolução ser representado num espetáculo de
marionetas? Pergunta atrás de pergunta, mas os três nozeiros
sabem as respostas nesta história informativa divertida
e cheia de suspense. Explicam também por que razão é
importante ter pé felpudos quando se rapta alguém.
A peça “Os três nozeiros de Darwinello” foi escrita por Jörg
Schneider especialmente para o teatro de marionetas, no
âmbito do projeto Evokids. Jörg Schneider era a pessoa
ideal para a tarefa, tendo sido responsável por mais de 2000
espetáculos de sucesso e por uma dezena de peças de teatro
científicas sobre uma grande variedade de tópicos, as quais
provaram que é possível suscitar o interesse das crianças
por praticamente qualquer tema, e até inspirá-las, através de
analogias explícitas e compreensíveis.
Se desejar uma representação da peça na sua escola,
contacte-nos:
puppentheater@evokids.de
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Formação de professores para o
projeto Evokids
Se é professor do ensino primário e pretende ensinar o
tema da evolução, estamos aqui para lhe prestar apoio
relativamente ao tópico especializado e a outros assuntos
educativos. Oferecemos módulos relevantes de formação
de professores, concebidos para permitir aos professores do
ensino primário que conduzam um módulo de ensino, um
dia de projeto ou uma sequência de aulas sobre o tema da
evolução e respondam às perguntas dos alunos com base
nos conhecimentos adequados sobre a matéria.

Se tem interesse em formação para professores nesta área,
contacte:
Prof. Dr Dittmar Graf:
dittmar.graf@didaktik.bio.uni-giessen.de
ou
Kirsten Greiten:
kirsten.greiten@didaktik.bio.uni-giessen.de

Os módulos de formação abrangem os seguintes tópicos:
• Evolução e teoria evolucionária: qual é a
diferença?
• As descobertas fundamentais da investigação
evolucionária
• Os mecanismos da evolução
• Os principais acontecimentos da história geológica
- História geral dos organismos
- A história do homem e dos seus antepassados
• O entendimento das crianças da evolução e do tempo e
como abordar ideias relacionadas
• Trabalho com os materiais do Evokids
- A história da vida no nosso planeta
- Tudo se transforma – os mecanismos da evolução
- Evolução cultural – mudanças no mundo do homem
• Outros cenários pedagógicos
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Resolução

Resolução sobre “O ensino da evolução na escola primária”
(adotada em 1 de novembro de 2015 na Hermann Hoffmann Academy, Giessen)

Apelamos a que o programa de tópicos sobre a “Evolução” seja incluído no currículo do ensino primário
e incorporado no corpo de matérias obrigatórias a lecionar.
Exposição de motivos
Atualmente, a “evolução” não é abordada em nenhum dos programas curriculares do ensino primário
público na Alemanha. Tal contraria em absoluto a sua importância geral e o contributo crucial que dá à
realização académica. A “evolução” é, sem sombra de dúvida, o conceito mais importante nas ciências
da vida. As perceções evolucionárias desempenham um papel vital, não só na biologia, na medicina e
nas ciências agrícolas, mas também na psicologia, na filosofia, na sociologia, na economia e nas ciências
políticas. Até mesmo a engenharia e a tecnologia da informação aplicam algoritmos evolucionários de
forma vantajosa.
Em vista da importância fundamental de um entendimento da evolução para o desenvolvimento de
uma visão moderna do mundo, afigura-se estranho que os alunos do ensino primário aprendam tão
pouco sobre este tópico, sobretudo porque os mitos da criação são discutidos com frequência nas aulas
e, sem conhecimentos prévios sobre a evolução, podem ser facilmente mal compreendidos. Em termos
pedagógicos, esta situação não se justifica. As escolas públicas não devem influenciar as crianças com
uma visão unilateral decorrente de uma religião ou ideologia específica, mas sim facultar-lhes o acesso
a perceções científicas fundamentais. Do ponto de vista da política educativa, é portanto fortemente
aconselhável que a realidade da evolução seja abordada muito mais cedo e de forma mais exaustiva do
que o é nos programas curriculares atuais.
Os argumentos do passado contra a introdução da evolução no ensino primário foram há muito
invalidados. Há estudos empíricos que revelam que as crianças do ensino primário não sentem apenas
um grande interesse pelo tópico, mas também possuem a capacidade cognitiva para apreender
o fenómeno da evolução. Assim, pode ser introduzida uma compreensão elementar da teoria
evolucionária nos primeiros anos que sirva de base para uma aprendizagem futura. Existem hoje
inúmeros materiais estimulantes e de elevada qualidade, que foram especialmente elaborados para os
alunos do ensino primário. Também desta perspetiva não podem colocar-se objeções a que o tópico
seja apresentado numa fase inicial.

Desejamos dirigir uma veemente exortação aos decisores políticos alemães, assim como aos
www.evokids.de
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professores deste país, para que atribuam ao tópico da evolução o lugar que merece no ensino,
porventura como a componente mais importante do entendimento moderno do mundo e do
homem.
Primeiros signatários:
Prof. Dr. Dittmar Graf (diretor Instituto de Educação em Biologia da Universidade de Giessen), Dr. Michael
Schmidt-Salomon (filósofo, porta-voz da Administração da Fundação Giordano Bruno), Dr. Volker Storch
(zoólogo e biólogo evolucionista, Departamento de Zoologia da Universidade de Heidelberg), Dr.
Eckart Voland (ex-professor, agora reformado, de sociobiologia e filósofo da biologia, Departamento de
Filosofia da Universidade de Giessen) e aproximadamente mais 80 participantes do Congresso Evokids
de 2015, realizado na Hermann Hoffmann Academy, Giessen.
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Notas editoriais
1.1.1 Grande Família – Uma viagem fantástica ao passado
Este módulo baseia-se no livro infantil com o mesmo título,
da autoria de Michael Schmidt-Salomon (texto) e AnneBarbara Kindler (ilustrações), escrito para o projeto Evokids.
Está disponível um filme e um DVD Evokids de Ricarda Hinz
no sítio web do Evokids. Constituem uma forma excelente
de introduzir o tópico da evolução.
Autor do texto deste módulo: Michael Schmidt-Salomon,
ilustrações do Impy e arranjos gráficos: Gepa Schwickerath,
outras ilustrações: Anne-Barbara Kindler
1.1.2 O “relógio pré-histórico”: Autor: Michael SchmidtSalomon, ilustrações do Impy e arranjos gráficos: Gepa
Schwickerath, ilustrações para o “relógio pré-histórico”: Eva
Creutz
1.1.3 Horizonte temporal: cinco mil milhões de anos em 50
metros
Está disponível um conceito semelhante sobre este tópico
e o do módulo seguinte, desenvolvido por Ingo Menner
(Centro para a Biologia nas Escolas, Hanôver). Título: “A
evolução na corda do estendal: um horizonte temporal
geológico-paleontológico”. Foram efetuadas algumas
alterações à edição de Menner de 2002/2003. Além disso,
o conceito educativo é claramente diferente na medida em
que os materiais do Evokids se destinam a ser utilizados nos
três últimos anos do ensino primário.
Autor: Michael Schmidt-Salomon, arranjos gráficos: Gepa
Schwickerath
1.1.4 O estendal do tempo: 500 milhões de anos em cinco
metros
Autor: Michael Schmidt-Salomon, arranjos gráficos: Gepa
Schwickerath
1.1.5 Régua do tempo na Terra
Autores: Dittmar Graf, Susanne Porzig, arranjos gráficos:
Gepa Schwickerath
1.1.6 Eras geológicas: dioramas e livros concertina
Autores: Dittmar Graf, Kirsten Greiten, arranjos gráficos:
Gepa Schwickerath
1.1.7 Impy acelera através do tempo
“Impy acelera através do tempo” foi escrito por Max Kruse
(em colaboração com Michael Schmidt-Salomon) para o
projeto Evokids e foi publicado em 2013 pela Thienemann
Verlag.
Design do livro do Impy: Günther Jakobs
1.2.1 A vida na Idade da Pedra
Autor: Michael Schmidt-Salomon, arranjos gráficos: Gepa
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Schwickerath, ilustração “Caverna da Idade da Pedra”: AnneBarbara Kindler
1.2.2. A família dos grandes símios
Autores: Tobias Klös, Michael Schmidt-Salomon, arranjos
gráficos e ilustrações do Impy: Gepa Schwickerath, desenho
"Os teus parentes dos grandes símios": Anne-Barbara Kindler
1.2.3 O mundo dos dinossauros
Autores: Tobias Klös, ilustrações do Impy e arranjos gráficos:
Gepa Schwickerath, todas as outras ilustrações: Eva Creutz
1.2.4 Fósseis: a prova da evolução
Autores: Kirsten Greiten, Dittmar Graf, ilustrações do Impy e
arranjos gráficos: Gepa Schwickerath, Ilustração “Estratos”:
Eva Creutz, fotografias: Kirsten Greiten, Dittmar Graf
1.2.5 Microrganismos: existe vida em toda a parte
Autores: Dirk Brixius, Michael Schmidt-Salomon, ilustrações
do Impy e arranjos gráficos: Gepa Schwickerath, todas as
outras ilustrações: Eva Creutz
1.2.6 Como surgiu a vida?
Autores: Dirk Brixius, Michael Schmidt-Salomon, ilustrações
do Impy e arranjos gráficos: Gepa Schwickerath
Variação e seleção natural: os animais nos seus habitats
Autor: Michael Schmidt-Salomon, ilustrações do Impy e
arranjos gráficos: Gepa Schwickerath, ilustração “Ave de
rapina e lebre-do-ártico": Gepa Schwickerath, ilustração
“Lebre jovem”: Eva Creutz, ilustrações “Os animais nos seus
habitats”: Anke Geyer (Pindactica e. V.), ilustrações “Baleia”,
“Hipopótamo” e "Ambulocetus": Anne-Barbara Kindler
2.2 Como funciona a evolução?
Está disponível um filme e um DVD Evokids de Phillip
Dettmer (kurzgesagt.org) para este módulo no sítio web
do Evokids. Foram concebidos para utilização em escolas
primárias para o projeto Evokids.
Autor: Michael Schmidt-Salomon, ilustrações do Impy e
arranjos gráficos: Gepa Schwickerath

2.3 Como surgem novas espécies: a sobrevivência do “porco
de Pangeia”
Autor: Dittmar Graf, arranjos gráficos: Gepa Schwickerath,
ilustrações e ideias básicas: Ruben Brühl, Kevin Drobny,
Benedikt Hofner, Alexander Otto
2.4 Seleção natural: o jogo dos predadores e das presas
Autor: Dittmar Graf, arranjos gráficos: Gepa Schwickerath,
fotografias: Dittmar Graf

2.5 Melhorias graduais: evolução de um avião de papel
Autores: Sebastian Markert, Alexander Simudis, Dittmar Graf
(pedagogia), Michael Schmidt-Salomon (ficha de trabalho),
ilustrações do Impy e arranjhos gráficos: Gepa Schwickerath,
desenho do "arqueoptérix": Anne-Barbara Kindler, fotografia
"Otto Lilienthal": wikimedia.org
2.6 Ufano como um pavão: por que razão muitos animais são
incrivelmente elegantes
Autores: Julia Brennecke, Dittmar Graf. Fichas de trabalho:
Michael Schmidt-Salomon, ilustrações do Impy e arranjos
gráficos: Gepa Schwickerath, outras ilustrações: Eva Creutz;
fotografia “Pavão”: BS Thurner Hof, wikimedia.org, fotografia
"Pavoa": Dittmar Graf

3.2 Do grande símio ao homem cultural
Autor: Helmut Fink, ilustrações do Impy, ilustrações das mãos
e arranjos gráficos: Gepa Schwickerath, ilustração “Caverna
da Idade da Pedra”: Anne-Barbara Kindler
3.3 Não é por acaso: por que razão a cultura se transforma
mais rapidamente do que a natureza
Autores: Helmut Fink, Michael Schmidt-Salomon, ilustrações
do Impy e arranjos gráficos: Gepa Schwickerath

3.1 Evolução e religião: como Charles Darwin transformou o
mundoAutor: Michael Schmidt-Salomon, ilustrações do Impy
e arranjos gráficos: Gepa Schwickerath, ilustração "Darwin":
Fundação Giordano Bruno

Agradecimentos
Os editores desejam agradecer aos muitos alunos de departamentos universitários que estiveram envolvidos em atividades
de teste e contribuíram com a sua criatividade e sugestões para melhorar muitos dos módulos. Desejamos também
agradecer aos vencedores do primeiro concurso Evokids, Anke Geyer e Pindactica e.V., Sebastian Markert, Alexander Simudis,
Franziska Schmidt e Anne-Kathrin Möller, que contribuíram com ideias interessantes para atividades.
Estamos reconhecidos às inúmeras pessoas que apoiaram o projeto Evokids nos últimos anos: Dr. Thorsten Barnickel, Anna
Beniermann, Dra. Julia Brennecke, Dirk Brixius, René von Bulmerincq, Florian Chefai, Ulrike von Chossy, Eva Creutz, Philipp
Dettmer, Helmut Fink, Dr. Colin Goldner, Kirsten Greiten, Elena Hamdorf, Elke Held, Ricarda Hinz, Prof. Dr. Thomas Junker,
Anne-Barbara Kindler, Tobias Klös, Prof. Dr. Ulrich Kutschera, Prof. Dr. Axel Meyer, Thorsten Page, Dra. Sabine Paul, Julian Roth,
Jörg Salomon, Gunnar Schedel, Jörg Schneider, Jochen Schreiber, Gepa Schwickerath, Prof. Dr. Volker Sommer, Anne Spitzner,
Nicolai Sprekels, Herbert Steffen, Ingrid Steffen-Binot, Prof. Dr. Eckart Voland, Renate Voland, Frank Welker, Dra. Barbara
Wieder.
Estamos profundamente gratos a Max Kruse (1921-2015) por nos ter autorizado a utilizar o Impy e por ter escrito um livro
do Impy especial sobre a evolução; a Thienemann Verlag, que publicou “impy acelera através do tempo”, e à Bavaria Media
GmbH, que aprovou a utilização não comercial do 'Impy' para o projeto educativo sem fins lucrativos Evokids.
Visite o nosso sítio web para mais informações sobre o projeto Evokids.

www.evokids.de

113

114

