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RESUMO 

 

CHAN, Lin de Souza. Aula invertida no ensino de Biologia: da teoria à prática. 2020. 

56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências e Biologia) 

– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 

Janeiro, 2020. 

 

O método tradicional de ensino é baseado em deixar os alunos como sujeito passivo no 

processo de ensino-aprendizagem, ficando em modo de senta e espera pelo conteúdo da 

matéria nas aulas, na metodologia da Aula Invertida os encontros com os professores em 

sala de aula é focado em orientar e guiar seus estudos já que com esta prática pedagógica 

os discentes precisam aprender o conteúdo em casa através de aulas virtuais e/ou outras 

formas, jogos por exemplo, que o professor achar conveniente. Estudos recentes têm 

demonstrado resultados positivos no processo de ensino aprendizagem com práticas 

pedagógicas que fogem do ensino tradicional nas salas de aulas, a metodologia de Aula 

Invertida é um exemplo e possui diversas críticas positivas de professores sobre o tema. 

Esta pesquisa possui o objetivo de analisar os benefícios da metodologia Aula Invertida 

no ensino de Zoologia dos Vertebrados para uma turma do primeiro ano do Ensino Médio 

Integrado (Técnico em Meio Ambiente) do Colégio Pedro II, Campus de São Cristóvão 

III. Para a coleta dos dados foi utilizado a aplicação de questionários com perguntas 

abertas, analisando as respostas e de acordo com os relatos dos alunos, houveram ganhos 

positivos no desempenho dos alunos, engajamento e motivação. 

Palavras-chave: Educação. Ciências. Biologia. Zoologia. Aula invertida. 
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1 INTRODUÇÃO  

 Até a década de 1970 as escolas no Brasil eram consideradas como sendo para 

poucos, no caso para a elite econômica. O ensino era centralizado na mentalidade de 

“formar jovens cientistas”. A ideia que se tinha das escolas era de formar jovens 

cientistas, ensinar ciência apenas para academia. Após a década de 1970 ocorre a 

democratização do acesso à escola pública, com a presença de classes e culturas que até 

então não frequentavam a escola. As escolas formavam cidadãos-trabalhador-estudante e 

o que era ensinado na escola era regido e guiado pela política. Nos dias atuais a visão de 

educação se mostra diferente, as ciências são vistas como uma ferramenta que auxilia o 

aluno a ter um pensamento crítico, a refletir, a entender a aplicação, a elaborar hipóteses 

e é fomentada pelos questionamentos de como a Física, Biologia e a Química funcionam 

e atuam no nosso cotidiano. 

 O conhecimento científico possui seu valor social no âmbito da visão crítica do 

que nos cerca. Vivemos e convivemos constantemente em contato com fenômenos 

naturais e rodeados de produtos que são frutos da Ciência. O ensino de Ciências, na 

maioria dos casos, ocorre por uma transmissão mecânica de informações e sendo exigido 

de forma exaustiva que se tenha uma boa memória para decorar seu conteúdo sem 

entender seu significado ou importância. De acordo com François Rabelais – escritor 

francês que viveu durante o Renascimento: “Ciência sem consciência arruína a alma”. A 

grande quantidade de conceitos, tipos de locomoção, formato do corpo, estruturas, 

sistemas (digestório, respiratório, circulatório, excretor, nervoso, etc.) e nomenclaturas 

em excesso presentes na Zoologia pode deixar as disciplinas de Ciências e de Biologia 

cansativas e pouco prazerosas para os alunos na escola, fazendo com que a maioria dos 

discentes apenas memorizem o conteúdo a fim de obter a nota mínima para não ficarem 

reprovados na disciplina e esqueçam tudo que estudaram sobre o estudo dos animais logo 

após os exames. Para evitar que isso ocorra, há uma grande variedade de práticas 

pedagógicas que podem ser desenvolvidas e aplicadas pelos docentes com a finalidade de 

tornar suas aulas mais atrativas e consequentemente, potencializar a aprendizagem. 

 É difícil ter todos discentes aprendendo no mesmo ritmo, cada aluna(o) possui 

suas afinidades e dificuldades nas disciplinas assim como nenhuma turma é igual. A 

timidez em sala de aula pode atrapalhar na aprendizagem e alguns estudantes preferem 

tirar dúvida com o colega ao lado do que ao docente que está lecionando. De certa forma, 

fazendo isso, os dois educandos aprendem juntos o que está sendo ensinado. Aulas 
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práticas, jogos pedagógicos, debates de filmes e outras estratégias para lecionar 

costumam ter um resultado positivo no processo de aprendizagem. 

O presente trabalho propõe uma reflexão sobre o ensino de Ciências e Biologia e 

uma forma de organização dos tempos, materiais e espaços que darão uma autonomia ao 

estudante para buscar o conhecimento e ser mais ativo no processo de aprendizagem. 

Aplicando a metodologia de Aula Invertida será possível estudar os pontos positivos e 

negativos da mesma, de forma assim, estudar e ter uma visão mais crítica desta prática 

pedagógica sobre seus benefícios em sala de aula, e de como explorar de uma melhor 

forma a tecnologia a favor do ensino.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo geral produzir e 

sugerir uma Aula invertida no ensino da Zoologia, que pode favorecer professores e 

alunos durante o ensino dos cinco grupos de Vertebrados (Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves 

e Mamíferos), com a tentativa de contribuir no processo de ensino-aprendizagem.  

2.2 Objetivo Específicos 

 Apresentar uma proposta de organização dos tempos e espaços de ensino e 

aprendizagem que parta de outra lógica, na qual o estudante seja colocado no 

papel de sujeito ativo de seu próprio conhecimento; 

 Testar a metodologia da aula invertida no ensino dos grandes grupos de animais 

com coluna vertebral (Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos); 

 Refletir sobre novas metodologias de ensino; 

 Demonstrar os benefícios da aula invertida; 

 Analisar e comparar os efeitos da aula invertida com as aulas expositivas 

tradicionais no âmbito do conhecimento e fixação do conteúdo pelos alunos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 O método repetitivo em sala de aula com aulas teóricas pode ser massivo e 

cansativo tanto para os alunos como para os professores. O interesse e aprendizado nas 

aulas práticas na matéria de Ciências e Biologia quase sempre apresentam melhores 

resultados no processo de ensino aprendizagem, pois os alunos fazem uma atividade 

diferente da aula tradicional. Essa se mostra mais dinâmica e os discentes não precisam 

ficar apenas anotando, eles participam da aula também através dos experimentos. 

Consequentemente, novas práticas pedagógicas são aperfeiçoadas dentro das salas de aula 

e discutidas em congressos de docentes. 

 Com o avanço da tecnologia e facilidade ao acesso à internet, diversos sites e 

vídeos didáticos estão acessíveis direto no celular, tablet e computadores. A partir dessa 

constante discussão de modernização das práticas pedagógicas do século XXI, cada vez 

mais trabalhos científicos têm mostrado que, devido ao fácil acesso à tecnologia, essa 

pode ser um aliado no processo de ensino-aprendizagem se utilizado de forma correta. 

 A aula invertida é uma metodologia que utiliza vídeos e sites com a finalidade de 

transmitir o conteúdo da matéria fora da escola. Estudos e relatos recentes têm mostrado 

resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem com essa prática. O papel do 

docente é de mediador e, assim, orienta os alunos a estudarem fora da sala de aula e a 

aproveitarem o encontro presencial com o professor para tirar dúvidas. Realizar trabalhos 

ou aulas práticas exige que os educandos desenvolvam autonomia no processo de 

aprendizagem. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 Veiga (1978) afirma que há uma estreita relação entre a forma como a sociedade 

se encontra organizada e o modelo de educação prevalente num dado momento histórico. 

A educação não pode ser interpretada sem analisar o contexto social, político e econômico 

de cada época em que se encontra imersa. 

 Krasilchik (2000) relaciona as transformações do ensino de Ciências no Brasil 

com o momento político econômico que o país passa desde os anos de 1950 até 2000. A 

educação nas décadas de 1950 e 1960 é influenciada pela Guerra Fria e pela Lei 4.024 – 

Diretrizes e Bases da Educação de 21 de setembro de 1961, lei essa que aumentou de 

forma considerável a participação das ciências no currículo escolar. Isso refletiu em uma 

educação exigente, que visa apenas os “alunos mais aptos para impulsionar o progresso 

da ciência e tecnologia nacional”, e restrita, exclusivamente para pessoas consideradas da 

elite, com maior poder financeiro naquela época. 

 Com as mudanças políticas no decorrer do tempo a escola deixa de atender um 

grupo privilegiado e passa a ser responsável pela educação de todos cidadãos. A educação 

na década de 1970 é influenciada pela Ditadura Militar, Guerra Tecnológica e pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692, promulgada em 1971 reformulando o ensino de 

Ciências e as disciplinas científicas para ter um caráter profissionalizante. O pensamento 

naquela época era que o país necessitava de trabalhadores a fim de ter um maior 

desenvolvimento econômico. De acordo com a mesma autora, em 1996, foi aprovada uma 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, a qual estabelece que a educação 

escolar deverá vincular ao mundo do trabalho e à prática social, esperando assim, que a 

escola forme o cidadão-trabalhador-estudante (KRASILCHIK, 2000). 

 A disciplina de Ciências Biológicas estuda a vida e os organismos, sua estrutura, 

crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição, bem como suas 

relações com o ambiente e entre si. Envolve diversas áreas de conhecimento como a 

Botânica, Genética, Zoologia e Biologia Marinha, nas quais existem diversos nomes 

científicos, e com uma abordagem tradicional o conteúdo acaba ficando massivo e 

fundamentado apenas na memorização, com raras possibilidades de contextualização. 

(VASCONCELOS; SOUTO, 2003). “O excesso de vocabulário técnico que o professor 

usa em suas aulas leva muitos alunos a pensarem que Biologia é só um conjunto de nomes 

de plantas, animais, órgãos e tecidos que devem ser memorizados.” 

(KRASILCHIK,2008, p. 56) 
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 De acordo com Ribeiro et al. (2015) um problema de grande destaque no Ensino 

de Ciências, ainda muito comum em escolas do Brasil, é a prática da aplicação de 

exercícios e questionários repetitivos, que acaba sendo apenas memorização de conceitos 

com respostas únicas. Silva (2014) diz que isso acaba dificultando a compreensão de 

certos conteúdos específicos, como é o caso, no ensino de Ciências, daqueles relativos 

aos grupos de Vertebrados. É importante que o professor desenvolva atividades para que 

os educandos identifiquem problemas, elabore perguntas, interprete hipóteses, resolva 

soluções e questione sobre o assunto estudado. Para Muline et al. (2013), os alunos que 

participam do processo, argumentam, interagem, pesquisam e têm a curiosidade aguçada, 

possuem grandes chances de obter êxito na construção, na desconstrução e na 

reconstrução dos seus conhecimentos acerca das ciências. 

 Oliveira et al. (2014) enfatiza que a busca por estratégias de ensino que venham a 

despertar o interesse dos aprendizes, facilita o processo de ensino e aprendizagem e 

devem fazer parte da prática educativa do professor. Ao desenvolver artifícios, o docente 

obtém um planejamento que auxilia na organização de sua prática. Ao planejar, o 

educador reflete sobre os objetivos que quer alcançar e exerce sua ação didática segundo 

suas intenções. As atividades a serem desenvolvidas são articuladas de forma mais 

consciente com o que se pretende desenvolver (UFOP, 2015). É fundamental que os 

professores de Biologia, em especial ao ensinarem Zoologia dos Vertebrados, sejam 

conscientes da importância de sempre buscarem novas estratégias que possam 

proporcionar um ensino de qualidade. 

 

O professor deve estar comprometido com a educação e, para que isto 
aconteça, é preciso que ele acompanhe as mudanças no campo das 

ciências para renovar suas práticas pedagógicas, buscando motivar os 

alunos durante as aulas, desmistificando o conceito de Biologia como 
disciplina cheia de nomes a serem memorizados (SANTOS, 2016, não 

paginado). 

 

 Santos e Guimarães (2010) pontuam que o processo educativo está em constante 

transformação devido, entre outros motivos, aos questionamentos sobre o modo como são 

apresentados os conteúdos em sala de aula. Novas metodologias para lecionar possuem 

intuito de melhorar a compreensão dos alunos sobre a matéria. É de suma importância 

que o professor tenha a consciência de que o ensino de Ciências não se resume na 

apresentação de definições científicas em geral fora do alcance da compreensão dos 

alunos, como em muitos livros didáticos (BRASIL, 1998). O papel dos professores em 
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sala de aula é fundamental para alcançar um melhor aproveitamento de aprendizado dos 

alunos, e pode ser aplicada nas aulas de que abordam o conteúdo de Zoologia dos 

Vertebrados. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996), a 

capacidade dos alunos de pesquisar, de buscar informações, além da capacidade de 

aprender, criar, formular, ao invés de um simples exercício de memorização, deve ser de 

formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais contribuindo para 

o aprendizado do aluno. 

 

O professor assume um papel fundamental nesse processo 

investigativo, no sentido de propor problemas, acompanhar as 

discussões, promover novas oportunidades de reflexão, estimular, 
desafiar, argumentar, ou seja, torna-se um orientador da aprendizagem 

de seus alunos e auxiliar a passagem do senso comum para o saber 

científico. (TRIVELATO; SILVA, 2011, p. 76). 
 

 Na metodologia da aula invertida utiliza-se os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), e basicamente o que tradicionalmente é feito em sala, agora é 

executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa é realizado em 

sala de aula. Permitindo assim, que os momentos presenciais entre professor e alunos 

possam ter atividades complementares, sanar possíveis dúvidas que surgiram através do 

conteúdo pelo AVA fora da sala e do espaço de aula (BERGMANN; SAMS, 2016). 

 Assim, o limitado tempo na presença do professor não é inteiramente dedicado à 

compreensão dos conteúdos. À distância, o professor utiliza-se de recursos nos AVA 

(vídeos, fóruns, wikis, quizzes, documentos, vídeo-aulas, etc.) para comunicar o conteúdo, 

transferindo a responsabilidade por administrar a construção deste inteiramente ao aluno, 

reforçando sua autonomia e protagonismo no processo de aprendizagem (ORTEGA et 

al., 2017). 

 Em alguns relatos no livro “Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de 

aprendizagem”, dos professores americanos Jonathan Bergmann e Aaron Sams (2016), 

alguns docentes relatam que a inversão da sala de aula transforma a função do professor 

em sala de aula, os professores deixam de ser meros transmissores de informação, em vez 

disso, assume uma função de amparar, orientar e tutoriar seus alunos nos estudos. No 

mesmo livro, o professor Shari Kendrick, do Texas, Estados Unidos, diz: “Não preciso ir 

à escola e repetir a mesma exposição cinco vezes por dia. Agora passo os dias interagindo 

com os alunos e os ajudando na aprendizagem.” (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 12). 
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 De acordo com os autores, um dos grandes benefícios da inversão é o de que os 

alunos que têm mais dificuldade recebem mais ajuda do professor, os alunos são 

motivados a ser ativos no processo de aprendizagem ao invés de realizar os trabalhos pela 

memória (BERGMANN; SAMS, 2016). 

 Segundo os professores cronistas, nas experiências que tiveram com aulas 

tradicionais os alunos que recebiam maior parte da atenção eram os melhores e os mais 

brilhantes – aqueles que levantavam a mão primeiro e faziam ótimas perguntas. Nesse 

contexto, o resto dos estudantes ouvia passivamente a conversa com os colegas mais 

inquisitivos, agora utilizando a sala de aula invertida os dois professores passam quase 

toda aula caminhando pela sala e atendendo os estudantes com mais dificuldade e 

acreditam que, essa é a principal razão de os alunos progredirem mais no modelo 

invertido. “Isso não significa que os melhores estão sendo ignorados, mas a maior atenção 

não se concentra neles e os estudantes com mais dificuldade solicitam mais ajuda” 

(BERGMANN; SAMS, 2016, p. 20). 

Além disso, as aulas invertidas podem auxiliar os alunos que não estão 

conseguindo frequentar à escola por algum motivo ou estão passando por algum 

problema. Com as aulas em vídeo os discentes podem assistir quantas vezes achar 

necessário, pausar ou avançar e criar seu próprio ritmo de aprendizagem (BERGMANN; 

SAMS, 2016, p. 21). 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 Para realizar este trabalho de conclusão de curso com pesquisa envolvendo seres 

humanos o mesmo foi analisado, julgado e aprovado pelo comitê de ética do Colégio 

Pedro II e pela Plataforma Brasil, o projeto de pesquisa se encontra registrado com o 

CAAE 16987119.4.0000.9047 no site da Plataforma Brasil. 

  O trabalho foi desenvolvido em uma turma do primeiro ano de Ensino Médio 

Integrado (Técnico em Meio Ambiente) do Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão III, 

situado no município do Rio de Janeiro. A escolha da turma foi baseada na sua maior 

flexibilidade na grade curricular e conteúdo da matéria de Biologia, pois essa mesma 

turma participa da Iniciação Científica ligada ao Projeto Área Verde. 

Para aplicação do trabalho essa turma foi dividida em dois grupos onde um desses, 

o grupo controle, teve aulas no modelo tradicional (aula expositiva em que o professor 

detém todo conhecimento e é o centro das atenções explicando tudo enquanto o aluno 

trabalha na maior parte do tempo de forma passiva esperando aprender tudo que precisa 

de forma presencial em sala de aula) e o outro grupo teve aulas no modelo de aula 

invertida. Cada grupo possuía aproximadamente 15 estudantes. 

O grupo controle teve todas as aulas ministradas pelo pesquisador (Plano de aula 

I e II – Apêndice III). Antes de iniciar a primeira aula houve a aplicação de um 

questionário (Apêndice I) para coletar informações sobre o conhecimento prévio dos 

alunos sobre vertebrados, seguido por aulas tradicionais e finalizando com a aplicação do 

mesmo questionário (Apêndice II) para realizar um levantamento de dados e comparar as 

respostas. 

No grupo que teve a aula invertida, a pesquisa foi dividida em três etapas: a 

primeira é uma aula expositiva tradicional com explicação da metodologia de aula 

invertida ao final; a segunda foi uma orientação da aula invertida montada pelos alunos, 

com o pesquisador auxiliando nas dúvidas dos alunos e ajudando a terminar a montagem 

da aula feita pelos mesmos; finalizando com a aula invertida dos discentes. 

 Para a primeira etapa, foi aplicado um questionário (Apêndice I) para se levantar 

os conhecimentos prévios dos alunos sobre os vertebrados. Com esta atividade foi 

possível fazer um levantamento detalhado do que conseguiram aprender antes e depois 

da aula invertida. Em seguida o pesquisador lecionou de forma tradicional os assuntos 

referentes aos vertebrados, grupo da Zoologia que engloba os Peixes, Anfíbios, Répteis, 

Aves e Mamíferos. A aula foi de forma introdutória ao conteúdo sem aprofundar nos 
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grupos inseridos aos animais com coluna vertebral, conforme descrito nos Planos de Aula 

III, IV e V (Apêndice III). 

 As aulas possuem uma sequência, começando pela explicação do que é a vértebra, 

qual sua importância, apresentação dos vertebrados, Morfologia, Evolução e finalizando 

com a explicação da aula invertida. Posteriormente foi proposto que a turma se dividisse 

em cinco grupos, cada grupo ficou responsável por um dos grandes grupos dos 

vertebrados (Peixe, Anfíbio, Réptil, Ave e Mamífero) para ministrar uma aula invertida 

no terceiro encontro do pesquisador com a turma. Antes do início da segunda etapa, o 

pesquisador selecionou todo material necessário para aplicação da aula invertida, não 

limitando que os alunos buscassem outras fontes confiáveis e avisassem sempre ao 

pesquisador o material que encontraram a fim de evitar conteúdos desnecessários e 

equivocados. 

 A segunda etapa é a orientação dos discentes. O tempo de aula é utilizado para os 

alunos se reunirem, debaterem, discutirem o que aprenderam e vão apresentar na próxima 

aula, o papel do pesquisador é mediar a montagem das aulas. Cada grupo vai ficar 

responsável pela montagem de uma aula invertida focada em Características Gerais, 

Morfologia, Adaptações ao meio em que vivem e Evolução do seu grupo de Vertebrados, 

cada aula invertida podia durar no máximo 15 (quinze) minutos, totalizando 75 (setenta 

e cinco) minutos. É importante pensar em algumas reflexões para levar aos alunos de 

forma a questioná-los sobre o que estudaram, o que aprenderam e o que precisam reforçar 

ao estudar, esse processo é de suma importância, pois, vale ressaltar que, agora os alunos 

precisam ser ativos na construção de seu conhecimento e na organização de seus estudos. 

 A última etapa é a aula invertida que foi montada, pensada e teve todo seu 

conteúdo estudado pelos próprios alunos de forma autônoma. As aulas invertidas podem 

ser ministradas como desejarem, por esquete, jogo, vídeo, criar história em quadrinhos 

etc. No final de cada aula (no total são cinco) o pesquisador permitiu perguntas dos 

colegas e consertou qualquer equívoco notado sobre o assunto da aula. Ao final da 

atividade o pesquisador aplicou a mesma avaliação para reunir dados da aprendizagem 

da turma. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

O presente estudo esteve sempre buscando atingir os objetivos descritos neste 

trabalho, aplicar e analisar os benefícios da Aula invertida em comparação com Aulas 

expositivas tradicionais, visando comparar os efeitos das duas aulas no processo de 

aprendizagem dos alunos. Permitindo assim, explorar esta proposta pedagógica e ter uma 

visão crítica de suas potencialidades e limitações para ser aperfeiçoada em experiências 

futuras. 

Os dados a seguir estão apresentados de forma quantitativa e qualitativa. As 

tabelas e gráficos facilitam a visualização de algum tipo de padrão nos resultados ou algo 

que possa ser destacado e comentado das respostas dos questionários. Abaixo de cada 

gráfico há uma breve análise do que mais chamou à atenção do pesquisador e no final da 

discussão há interpretação geral dos resultados obtidos. 
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Fonte: O autor, 2020 

 

Ao analisar o quantitativo de respostas dadas e questões em branco dos 

questionários pré-teste (Tabela 1) foi possível observar que o número de respostas de 

todas as questões se manteve constante e com poucas variações entre si (Gráfico 1). A 

questão “Outros conhecimentos sobre o grupo” obteve o menor número de respostas. 

Apesar do “Cladograma” ser uma pergunta mais direta com respostas mais rápidas, nem 

todos responderam.

Tabela 1 - Alunos do Grupo controle + Grupo teste que responderam à pergunta 

pré Aula tradicional e Aula invertida (Grupo controle + Grupo teste = 5 + 8 = 13)  

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

13 10 11 11 11 56 

Morfologia 10 5 7 9 8 39 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

10 8 9 11 10 48 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

5 6 4 5 7 27 

Cladograma 11 11 11 11 11 55 

Gráfico 1 - Grupo controle + Grupo teste: alunos que responderam à pergunta pré 

Aula tradicional e Aula invertida 

Fonte: O autor, 2020. 
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Fonte: O autor, 2020 

 

 

 

Ao analisar o quantitativo de respostas dadas e questões em branco dos 

questionários pós-teste do Grupo controle + Grupo teste (Tabela 2) foi possível observar 

um aumento considerável em todas questões (Gráfico 2). A questão “Outros 

conhecimentos sobre o grupo” se manteve com menor número de respostas em 

comparação com as outras. Todos responderam à questão “Cladograma”. 

Tabela 2 - Alunos do Grupo controle + Grupo teste que responderam à pergunta 

pós Aula tradicional e Aula invertida (Grupo controle + Grupo teste = 5 + 8 = 13) 

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

11 12 12 12 12 59 

Morfologia 11 10 7 11 11 50 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

11 11 11 12 11 56 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

6 7 6 8 3 30 

Cladograma 13 13 13 13 13 65 

Gráfico 2 - Grupo controle + Grupo teste: alunos que responderam à pergunta pós 

Aula tradicional e Aula invertida 
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Fonte: O autor, 2020 
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Fonte: O autor, 2020 

 

 

 Ao analisar o quantitativo de respostas dadas e questões em branco dos 

questionários pós-teste Grupo controle (Tabela 3) foi possível observar que o número de 

respostas em todas questões varia de quatro a cinco (máximo) com exceção da questão 

“Outros conhecimentos sobre o grupo”. (Gráfico 3). Elucidando que, após a aula os 

alunos se sentiram mais confortáveis e confiantes de responder aos itens do questionário.  

Tabela 3 - Alunos do Grupo controle que responderam à pergunta pós Aula 

tradicional (Grupo controle = 5) 

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

5 5 5 5 5 25 

Morfologia 5 5 4 5 5 24 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

4 5 5 5 5 24 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

4 3 4 4 1 16 

Cladograma 5 5 5 5 5 25 

Fonte: O autor, 2020 
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Tabela 4 - Alunos do Grupo teste que responderam à pergunta pós Aula invertida 

(Grupo teste = 8) 

Fonte: O autor, 2020 

 

Ao analisar o quantitativo de respostas dadas e questões em branco dos 

questionários pós-teste Grupo teste (Tabela 4) foi possível observar que há mais respostas 

em branco (Gráfico 4) em comparação com o questionário pós-teste Grupo controle 

(Gráfico 3). As questões “Cladograma” e “Características gerais” apresentaram os 

melhores resultados. Em contrapartida, as questões “Morfologia” e “Outros 

conhecimentos sobre o grupo” se destacaram com o menor índice de respostas.

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

6 7 7 7 7 34 

Morfologia 6 5 3 6 6 26 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

7 6 6 7 6 32 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

2 4 2 4 2 14 

Cladograma 8 8 8 8 8 40 

Fonte: O autor, 2020 
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Gráfico 4 - Grupo teste: alunos que responderam à pergunta pós Aula invertida 
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Fonte: O autor, 2020 

 Ao analisar o quantitativo de respostas corretas do Grupo controle + Grupo teste 

(Tabela 5) foi possível observar que nas questões “Características gerais” e “Adaptações 

ao meio em que vivem” os resultados foram melhores (Gráfico 5). Analisando as 

resoluções das questões de cada grupos de vertebrados, “Peixes” seguido por 

“Mamíferos” demonstraram maior número de acertos (Gráfico 5).  

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

13 10 10 10 11 54 

Morfologia 9 3 3 8 8 31 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

10 7 8 8 8 41 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

4 6 3 5 7 25 

Cladograma 7 7 7 6 6 33 

Tabela 5 - Alunos do Grupo controle + Grupo teste que responderam à pergunta 

de forma correta pré Aula tradicional e Aula invertida (Grupo controle + Grupo 

teste = 5 + 8 = 13) 

Fonte: O autor, 2020 
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Tabela 6 - Alunos do Grupo controle que responderam à pergunta de forma correta 

pré Aula tradicional (Grupo controle = 5) 

Fonte: O autor, 2020 

 

 

 Ao analisar o quantitativo de respostas corretas do Grupo controle (Tabela 6) foi 

possível observar que nas questões “Características gerais” e “Adaptações ao meio em 

que vivem” os resultados foram melhores (Gráfico 6), por outro lado, na questão “Outros 

conhecimentos sobre o grupo” os resultados não foram positivos.  

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

5 3 4 3 4 19 

Morfologia 3 1 1 2 2 9 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

3 3 3 3 4 16 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

1 2 0 1 3 7 

Cladograma 2 2 2 3 2 11 

Fonte: O autor, 2020 
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Gráfico 6 - Grupo controle: alunos que responderam à pergunta de forma correta 

pré Aula tradicional. 



29 
 

 

Fonte: O autor, 2020 

 

 

Ao observar e comparar os valores da Tabela 7 com a Tabela 6 e o Gráfico 7 

com o Gráfico 6, o Grupo teste obteve resultados melhores, com exceção da questão 

“Adaptações ao meio em que vivem”, que o Grupo controle apresentou uma pequena 

superioridade.  

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

8 7 6 7 7 35 

Morfologia 6 2 2 6 6 22 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

7 4 5 5 4 25 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

3 4 3 4 4 18 

Cladograma 5 5 5 3 4 22 

Tabela 7 - Alunos do Grupo teste que responderam à pergunta de forma correta pré 

Aula invertida (Grupo teste = 8) 
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Fonte: O autor, 2020 

Gráfico 7 - Grupo teste: alunos que responderam à pergunta de forma correta pré 

Aula invertida 
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Fonte: O autor, 2020 

  

Comparando os resultados dispostos na Tabela 8 com aqueles da Tabela 5 e o 

Gráfico 8 com o Gráfico 5, é possível observar um aumento de respostas corretas em 

todos os itens, principalmente na questão “Cladograma”. Permitindo assim, interpretar 

que houve melhora no processo de ensino aprendizagem dos alunos.  

Tabela 8 - Alunos do Grupo controle + Grupo teste que responderam à pergunta 

de forma correta pós Aula tradicional e Aula invertida (Grupo controle + Grupo 

teste = 5 + 8 = 13) 

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

11 10 11 12 12 56 

Morfologia 11 10 6 11 12 50 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

9 9 7 11 9 45 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

6 7 7 8 3 31 

Cladograma 12 12 12 12 13 61 

Fonte: O autor, 2020 
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Gráfico 8 - Grupo controle + grupo teste: alunos que responderam à pergunta de 

forma correta pós Aula tradicional e Aula invertida 
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Fonte: O autor, 2020 

Fonte: O autor, 2020 

 

De acordo com os resultados dispostos na Tabela 9 e no Gráfico 9 e comparando 

com aqueles da Tabela 6 e do Gráfico 6, ocorreu uma melhora significativa em todos os 

itens, com exceção do item “Adaptações ao meio em que vivem” que apresentou o mesmo 

número de respostas corretas. 

  

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

5 4 5 5 5 24 

Morfologia 5 5 4 5 5 24 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

2 3 3 4 4 16 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

4 3 4 4 1 16 

Cladograma 5 5 5 5 5 25 

Tabela 9 - Alunos do Grupo controle que responderam à pergunta de forma correta 

pós Aula tradicional (Grupo controle = 5) 
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Gráfico 9 - Grupo controle: alunos que responderam à pergunta de forma correta 

pós Aula tradicional 
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Fonte: O autor, 2020 

 

 Analisando de forma comparativa a Tabela 10 com a Tabela 7 e o Gráfico 10 com 

o Gráfico 7, nas questões “Morfologia”, “Adaptações ao meio em que vivem” e 

“Cladograma” os resultados foram melhores, em contrapartida, nos itens “Características 

gerais” e “Outros conhecimentos sobre o grupo” houve uma queda nas respostas corretas. 

  

 Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total 

Características 

gerais 

6 6 6 7 7 32 

Morfologia 6 5 2 6 7 26 

Adaptações ao 

meio em que 

vivem 

7 6 4 7 5 29 

Outros 

conhecimentos 

sobre o grupo 

2 4 3 4 2 15 

Cladograma 7 7 7 7 8 36 

Tabela 10 - Alunos do Grupo teste que responderam à pergunta de forma correta 

pós Aula invertida (Grupo teste = 8) 

Fonte: O autor, 2020 
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Gráfico 10 - Grupo teste: alunos que responderam à pergunta de forma correta 

pós Aula invertida. 
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 De acordo com os resultados, comparando a Tabela 1 e Gráfico 1 com a Tabela 2 

e Gráfico 2, houve um aumento expressivo no número de respostas em todos os itens. 

Analisando e equiparando as respostas dos questionários da Tabela 5 e Gráfico 5 com 

Tabela 8 e Gráfico 8 há um aumento no número de respostas corretas. Permitindo assim, 

interpretar que tanto a Aula tradicional quanto a Aula invertida, alcançaram um resultado 

positivo no processo de ensino e aprendizagem dos participantes da pesquisa. 

 Considerando os quatro questionários dos dois grupos, pré Aula tradicional, pré 

Aula invertida, pós Aula tradicional e pós Aula invertida, Grupo controle e Grupo teste, 

no item “Características gerais” o formato externo e desenvolvimento embrionário dos 

animais predominou nas respostas dos alunos. Como exemplo “são vivíparos; ovíparos; 

asas; possuem brânquias, nadadeiras” (Tabela 11). Tal fato pode ser devido à primeira 

imagem e pensamento que se tem ao pensar em algum representante animal do grupo. Os 

habitats que os animais vivem acabou sendo o terceiro mais comentado nas respostas. 

 

Fonte: O autor, 2020 

A questão “Outros conhecimentos sobre o grupo” foi a menos respondida em 

todas situações (pré e pós Aulas) e Grupos (controle e teste), o que leva a supor que o 

questionário tenha ficado longo demais, repetitivo ou que esse item possa ser trocado ou 

removido. 

Tendo como base que a presente pesquisa tinha como hipótese que Aulas 

invertidas apresentariam um melhor resultado no processo de ensino aprendizagem dos 

discentes, os resultados desta pesquisa não auxiliam a corroborar com a hipótese 

levantada inicialmente, visto que houve mais respostas corretas no Grupo controle, que 

teve Aula tradicional, do que no Grupo teste, com Aula invertida. 

 Analisando os questionários do grupo teste pós Aula invertida foi observado que 

as respostas do grupo de vertebrados, que o respectivo grupo de alunos ministrou a aula 

invertida, foram escritas de forma mais completa e mais bem elaborada. Esse fato leva a 

interpretar que, como eles precisaram ser os educadores de cada determinado assunto, 

aprenderam bem mais sobre este.  

Tabela 11 - Respostas predominantes no item "Características gerais" 

“Características gerais” Quantitativo Exemplo 

Formato externo 49 “Corpo coberto por pelos; possuem nadadeiras” 

Desenvolvimento 

Embrionário 

35 “São ovíparos; vivíparos” 

Habitat 47 “Vivem no ambiente aquático e terrestre” 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nas aulas invertidas os alunos optaram por ministrar aulas expositivas através de 

slides e projetor. O presente trabalho buscou demonstrar que há um processo enraizado 

de ensino aprendizagem e aplicar um tipo de abordagem diferente para se alcançar o 

conhecimento através da sala de aula invertida. Esta metodologia não possui um modelo 

definido, uma vez que sua aplicação depende de diversas características (ORTEGA et al., 

2017). Com o aluno tendo autonomia nas pesquisas em busca pelo conhecimento estimula 

e valoriza todo seu aprendizado obtido. 

 Houve uma melhora maior nas respostas do grupo controle pós aula tradicional 

do que no grupo teste pós aula invertida. Tal ocorrido foi decorrente, em parte, devido à 

diversos fatores como: escola como um todo seguir de forma regular as aulas tradicionais, 

a pesquisa de campo executada neste trabalho não valia nenhuma nota para compor a 

média dos alunos, fazendo assim que houvesse um maior desinteresse por parte dos 

mesmos e, durante a aplicação da pesquisa, os discentes se encontravam em época de 

trabalhos e provas finais. Antes de aplicar o trabalho de campo, o calendário escolar do 

colégio foi analisado, todo este trabalho foi planejado e o cronograma inicial da aplicação 

da pesquisa não coincidia com a época de trabalhos e provas dos alunos, mas 

infelizmente, houve demora da liberação da Plataforma Brasil devido aos processos 

burocráticos, documentações e, por isso, as datas que este trabalho ocorreu não foram 

ideais. 

 Entretanto, em conversa do pesquisador com os alunos e em relatos escritos nos 

questionários a maioria gostou da proposta da metodologia da Aula invertida, achou 

interessante essa forma diferente de estudo e aprendizado. Os participantes do grupo 

controle que tiveram aula tradicional comentaram que não gostam muito desse estilo de 

aula em que eles ficam apenas sentados esperando o (a) docente falar tudo, gostam de 

participar mais da aula e de aulas práticas por exemplo. Eles mostraram se interessar por 

aulas diferentes do comum e comentaram que em certas aulas, como História por 

exemplo, é difícil realizar aula prática. Mesmo algumas disciplinas que apresentam certas 

singularidades, que permitem aulas em laboratórios, visitando espaços de museus e outros 

lugares, é possível imaginar e realizar todas elas com formato de Aula invertida. 

É necessário maiores estudos e publicações sobre a real eficácia das Aulas 

invertidas no processo de ensino aprendizagem, seus benefícios e contra partidas para o 

ensino de Ciências e Biologia. Estudos posteriores poderão ajudar a esclarecer, 
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aprofundar ou observar aspectos que foram abordados de modo insuficiente ou que não 

foram tratados neste trabalho. Assim, dado que o estudo realizado envolveu apenas duas 

turmas de 13 alunos de uma única escola, sugere-se que sejam feitos estudos de 

replicação, de forma a cruzar dados e obter uma perspectiva mais geral de Aula invertida 

no ensino de Ciências e Biologia. Também seria pertinente aplicar este estudo a outras 

disciplinas e a diferentes anos de escolaridade de forma assim, verificar sua 

aplicabilidade. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS 

 

Apêndice I 

 

Questionário Aula invertida no ensino de Biologia, da teoria à prática 

Grupo de Vertebrados I: ________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Grupo de Vertebrados II: ________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Grupo de Vertebrados III: ________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Grupo de Vertebrados IV: ________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Grupo de Vertebrados V: ________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Coloque o nome dos grupos de vertebrados nos retângulos na filogenia evolutiva de forma 

correta  
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Apêndice II  

 

Questionário Aula invertida no ensino de Biologia, da teoria à prática 

Grupo de Vertebrados I: ________________ 

Grupo de Vertebrados que montou a aula invertida: __________________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Grupo de Vertebrados II: ________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Grupo de Vertebrados III: ________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



45 
 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Grupo de Vertebrados IV: ________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Grupo de Vertebrados V: ________________ 

Características gerais: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Morfologia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Adaptações para o meio em que vivem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Outros conhecimentos que você possui sobre o grupo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Coloque o nome dos grupos de vertebrados nos retângulos na filogenia evolutiva de forma 

correta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Plano de aula 

Apêndice III 

Plano de aula I (turma sem aula invertida – turma controle) 

 

Professor: Lin Chan 

Matéria: Biologia 

Temas: Vertebrados, Evolução, Morfologia  

Aula 1 

 

Tema e Objetivo 

- Vertebrados, Evolução, Morfologia  

- Dar uma aula de introdução aos 

vertebrados de forma evolutiva.  

 

Conteúdo 
- Aula introdutória sobre vertebrados e 

sua evolução.  

Metodologia ou Estratégia 

- Aula expositiva por apresentação de 

slides e/ou quadro para explicação do 

conteúdo 

Recursos didáticos - Projetor e/ou quadro 

Cronograma 

- Dez minutos para o questionário 

- Setenta minutos para aula do 

pesquisador 

Total: 80 minutos 

Avaliação 

Conhecimento dos alunos sobre 

vertebrados através do questionário 

(Apêndice I) 
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Plano de aula II (turma sem aula invertida – turma controle) 

Professor: Lin Chan 

Matéria: Biologia 

Temas: Vertebrados, Evolução, Morfologia 

Aula 2 

 

Tema e Objetivo 

- Vertebrados, Evolução, Morfologia  

- Aula sobre vertebrados de forma 

evolutiva, focando nas características 

gerais¹, morfologia² e adaptações ao meio 

em que os vertebrados vivem³ 

- Explicar os grupos dos Peixes, 

Anfíbios, Repteis, Aves e Mamíferos. 

Conteúdo 

- Aula sobre vertebrados (Peixes, 

Anfíbios, Repteis, Aves e Mamíferos) e 

sua evolução. 

Metodologia ou Estratégia 

- Aula expositiva por apresentação de 

slides e/ou quadro para explicação do 

conteúdo 

Recursos didáticos - Projetor e/ou quadro 

Cronograma 

- Setenta minutos para aula do 

pesquisador 

- Dez minutos para o questionário 

Total: 80 minutos 

Avaliação 

Conhecimento dos alunos sobre 

vertebrados através do questionário 

(Apêndice I) 
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Plano de aula III (turma com aula invertida) 

 

Professor: Lin Chan 

Matéria: Biologia 

Temas: Vertebrados, Evolução, Morfologia  

Aula 1 

 

Tema e Objetivo 

- Vertebrados, Evolução, Morfologia  

- Dar uma aula de introdução aos 

vertebrados de forma evolutiva, focando 

na parte morfológica, características 

gerais e adaptações ao meio em que 

vivem.  

-Preparar e organizar a turma para aplicar 

uma aula invertida. Dividir a turma em 

cinco grupos, cada grupo irá ficar 

responsável pela aula invertida sobre os 

Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves ou 

Mamíferos 

- As aulas lecionadas pelos discentes será 

focada na morfologia, características 

gerais e adaptações ao meio em que os 

animais vivem 

Conteúdo 

- Aula introdutória sobre vertebrados e 

sua evolução. Abordagem sobre aula 

invertida e expedição de Darwin 

Metodologia ou Estratégia 

- Aula expositiva por apresentação de 

slides e/ou quadro para explicação do 

conteúdo 

Recursos didáticos - Projetor e/ou quadro 
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Cronograma 

- Dez minutos para o questionário 

- Quarenta minutos para aula do 

pesquisador 

- Trinta minutos para separar os grupos e 

auxiliar os alunos onde pesquisar para 

montagem das aulas invertidas 

Total: 80 minutos 

Avaliação 

Conhecimento dos alunos sobre 

vertebrados através do questionário 

(Apêndice I) 

 

Plano de aula IV (turma com aula invertida) 

Professor: Lin Chan 

Matéria: Biologia 

Temas: Montagem da aula invertida 

Aula 2 

- Interação com os alunos para auxiliar a montagem das aulas invertidas 

- Selecionar todo material necessário para aplicação da aula invertida, não limitando que 

os alunos busquem outras fontes confiáveis e avisem sempre ao pesquisador o material 

que encontraram a fim de evitar conteúdos desnecessários e equivocados. 
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¹ Características gerais: 

. Peixes 

- Provavelmente, foram os primeiros vertebrados a surgir na Terra, e eram pequenos, 

sem mandíbula, tinham coluna vertebral cartilaginosa e uma carapaça revestindo seus 

corpos; 

- São animais vertebrados aquáticos que ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos 

e as águas doces dos rios, lagos e açudes; 

- Sistema circulatório fechado e coração com duas cavidades (um átrio e um ventrículo) 

havendo apenas sangue venoso; 

- Respiração por brânquias; 

- Sexos separados e fecundação externa; 

- Excretam amônia; 

- São animais pecilotérmicos, ou seja, sua temperatura corporal varia com a temperatura 

ambiente; 

Tema e Objetivo 
- Aula invertida. 

- Orientação das aulas invertidas. 

Conteúdo ----- 

Metodologia ou Estratégia 

- Tirar as dúvidas e auxiliar a montagem 

das aulas invertidas. 

- Importante orientar os estudos dos 

alunos para uma visão evolucionista de 

cada grupo de vertebrados 

- Guiar as aulas para abordar as 

características gerais¹, morfologia² e 

adaptações ao meio em que os 

vertebrados vivem³ 

Recursos didáticos - Livros didáticos, material da internet. 

Cronograma Total: 80 minutos 
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- Possuem sistema digestório completo, sistema excretor terminando em cloaca;  

- Podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros ou detritívoros 

- Podem ser classificados em três grupos principais: ágnatos (agnatha), 

os ósseos (osteíctes) e os cartilaginosos (condrictes). Os ágnatos não possuem 

mandíbula e boca circular. Só existem dois grupos desses animais: as lampreias e 

feiticeiras. 

Os peixes ósseos e cartilaginosos diferenciam-se dos ágnatos por possuírem mandíbula, 

recebendo o nome de gnatostomados (do grego gnathos, mandíbula, e stomatos, boca).  

Peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, vivem principalmente em água salgada. 

Há espécies de raia que vivem em água doce. 

Já os peixes ósseos são abundantes tanto em água salgada (tainhas, robalos, cavalos-

marinhos, pescadas por exemplo) como em água doce (lambaris, dourados, pintados, 

pacus, acarás-bandeiras, dentre outros). 

. Anfíbios: 

- Anfíbio significa “vida dupla”, estes animais vivem no ambiente terrestre quando 

adulto mas na fase larval depende do ambiente aquático. Devido sua fase larval e 

dependência da água para reprodução possuem íntima relação com ambiente aquático; 

- Vivem próximos a áreas com presença de água; 

- Foram os primeiros vertebrados a ocupar parcialmente o ambiente terrestre; 

- Animais que geralmente possuem pele lisa; 

- Circulação dupla (sangue é oxigenado nos pulmões, segue para o coração e é 

bombeado ao resto do corpo recolhendo gás carbônico retornando pobre em oxigênio 

aos pulmões); 

- Respiração por brânquias na fase larval, pulmonar e cutânea na fase adulta; 

- Sexos separados e fecundação externa; 

- Excretam amônia e ureia (geralmente amônia na fase larval e ureia na fase adulta) 

- Incapazes de manter a temperatura do corpo, são animais de sangue frio 

(pecilotérmicos) 

- São carnívoros e herbívoros; 

- Alguns animais deste grupo produzem veneno 

- São classificados em:  

Ápodes(Cecílias) 

As cecílias são anfíbios, vermiformes, que não têm membros e que vivem enterradas. 
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Anuros(Sapos,rãs e pererecas) 

Urodelos(Salamandras-de-fogo) 

Hábitos essencialmente noturnos. 

. Répteis: 

- Provavelmente evoluídos de certos anfíbios. Primeiros vertebrados efetivamente 

adaptados à vida em lugares secos apesar de alguns animais deste grupo serem aquático 

(tartaruga por exemplo); 

- Circulação dupla e incompleta. Alguns animais possuem o coração com quatro 

cavidades mas sem os ventrículos completamente separados  

- Realizam apenas respiração pulmonar e não precisam fazer respiração cutânea como 

os anfíbios; 

- Sexos separados e fecundação sempre interna; 

- Excretam ureia; 

 - Sistema digestório completo terminando na cloaca; 

- Animais que não conseguem controlar sua temperatura (ectotérmicos), por isso 

dependem do calor provido do sol para auxiliar seu metabolismo; 

- Carnívoros, herbívoros ou onívoros; 

- Alguns animais com presença de pênis; 

- Alguns animais deste grupo produzem veneno. 

- Principais ordens em que se divide a classe dos répteis. 

Quelônios 

São as tartarugas, os jabutis e os cágados. Tartarugas são aquáticas e podem viver em 

água doce ou salgada, os jabutis são terrestres e os cágados vivem em água doce. 

Crocodilianos 

São os crocodilos e os jacarés. Grandes répteis aquáticos, os crocodilianos têm corpo 

alongado e recoberto por placas córneas. 

O jacaré possui cabeça mais larga e arredondada do que a dos crocodilianos, e, quando 

fecha a boca, seus dentes não aparecem. Já o crocodilo tem a cabeça mais estreita e, 

mesmo com a boca fechada, alguns dentes são visíveis 

Escamados - São os lagartos e as serpentes (estas mais comumente chamadas de 

cobras). Esses animais têm a pele recoberta por escamas e dividem-se em dois grupos 

menores: lacertílios e ofídeos. 

Lacertílios - Compreendem os lagartos, os camaleões e as lagartixas, répteis de corpo 
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alongado, com a cabeça curta e unida ao corpo por um pequeno pescoço. 

Ofídeos - Compreendem as serpentes ou cobras, répteis sem pernas. A grande maioria 

desses animais possuem glândulas que fabricam veneno. Uma serpente é peçonhenta 

quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que ataca.  

. Aves: 

- Coração com quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos, circulação dupla e 

completa, o sangue com oxigênio não se mistura com o desoxigenado;  

- Sistema circulatório fechado; 

- Respiração pulmonar; 

- Sexos separados e fecundação sempre interna; 

- Excretam ureia 

- Sistema digestório completo terminando em cloaca junto com o sistema excretor e 

reprodutor; 

- Homeotérmicos (regulam a temperatura corporal); 

- Animais conhecidos pelo canto e voo. 

. Mamíferos: 

- Coração com quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos, circulação dupla e 

completa, o sangue com oxigênio não se mistura com o desoxigenado; 

- Sistema circulatório fechado;  

- Respiração pulmonar; 

- Sexos separados e fecundação sempre interna; 

- Excretam ureia;  

- Sistema digestório termina no ânus; 

- Podem ser terrestres, aquáticos ou voadores; 

- Homeotérmicos (regulam a temperatura corporal) 

- Costuma-se dividir os mamíferos em três subclasses: 

Prototheria: Esses organismos, também conhecidos como monotremados, animais que 

põem ovos semelhantes aos dos répteis, donde nasce um minúsculo embrião que se 

desloca para uma bolsa, onde termina o seu desenvolvimento lambendo leite 

produzidopela mãe que sai das mamas sem mamilos. Exemplo: Ornitorrincos e 

equidnas; 

Theria: Esse grupo inclui os marsupiais e os placentários, pertencentes à infraclasse 

Metatheria e Eutheria, respectivamente. Os marsupiais (exemplo: canguru) e placentários 
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(exemplo: humanos) podem ser diferenciados, principalmente, pelas características 

reprodutivas. Os primeiros não existe placenta para nutrir o embrião durante o seu 

desenvolvimento no útero. Assim, ao nascer, os marsupiais não se encontram totalmente 

desenvolvidos, A maioria das espécies termina o seu desenvolvimento no interior de uma 

bolsa externa no corpo da fêmea - marsúpio. E o segundo é o maior grupo de mamíferos, 

dominando totalmente a classe e os habitats terrestres atuais. Os ovos amnióticos são 

geralmente minúsculos e retidos no útero da fêmea para o desenvolvimento, com a ajuda 

de uma placenta que fornece fixação e nutrientes (oxigênio e alimentos).  Em sentido 

contrário passam as excreções do embrião. Ao nascer, os placentários encontram-se num 

estado de desenvolvimento superior ao dos marsupiais.  

 

²Morfologia: 

. Peixes 

- Maioria dos peixes possuem corpo hidrodinâmico – corpo achatado lateralmente e 

alongado, favorecendo o deslocamento na água; 

- Possuem nadadeiras, tais membros favorecem sua locomoção, dependendo de onde 

estão localizadas no animal são chamadas de nadadeiras peitorais, ventrais, dorsais, 

caudais e anais; 

- Para diminuir o atrito com a água alguns peixes possuem escamas lisas e glândulas 

produtoras de muco; 

- Musculatura do tronco segmentada, o que auxilia a realização de movimentos 

ondulatórios. 

 

. Anfíbios: 

- Podem apresentar cauda ou não, quatro patas ou serem ápodes (desprovidos de patas); 

- Alguns adultos com patas bem desenvolvidas para auxiliar no pulo (sua forma de 

locomoção); 

 

. Répteis: 

- Podem apresentar cauda ou não, quatro patas ou serem ápodes (desprovidos de patas); 

- Pele grossa geralmente coberta por placas (jacarés e crocodilos), escamas (cobras) ou 

carapaças (tartarugas e jabutis). 
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. Aves: 

- Presença de penas e asas; 

- Ossos pneumáticos (ossos mais leves); 

- Ausência de dentes e presença de bico para alimentação. 

. Mamíferos: 

- Animais vertebrados que se destacam pela presença de pelos, glândulas mamárias e 

capacidade de produzir leite 

³Adaptações ao meio em que vivem: 

. Peixes 

- Por viverem na água a maioria destes animais captam oxigênio pelas brânquias, 

também conhecidas como guelras; 

- Presença de estrutura denominada “linha lateral” que é responsável pela captação de 

movimentos na água.  

- Excretam amônia por viver em um ambiente com água em abundância. 

. Anfíbios 

- Realizam respiração cutânea devido à pele muito fina; 

- Geralmente passam por metamorfose da fase larval para adulta, larvas geralmente 

aquáticas com cauda e brânquias. Na fase adulta perdem a cauda, deixam de realizar 

respiração braquial, surgem os pulmões e as patas. 

. Répteis: 

- Pele grossa para auxiliar no ambiente seco; 

- Excretam ácido úrico – substância que não necessita de água para ser eliminada; 

Característica típica de animais que vivem em ambientes secos e com baixa água 

disponível; 

- Células da epiderme rica em queratina, protegendo o animal contra a desidratação; 

- Fecundação interna com o macho introduzindo os espermatozoides no corpo da fêmea; 

- Maioria ovípara – fêmea colocando ovos. Estes possuem casca rígida e consistente 

para suportar o ambiente com baixa umidade; 

- Fecundação interna e os ovos impedem a morte dos gametas e embriões por 

desidratação, logo, há independência da água na reprodução. 

. Aves: 

- Excretam ácido úrico; 
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- Sacos aéreos que auxiliam a reduzir o peso corporal do animal; 

- Visão bem desenvolvida. 

. Mamíferos: 

- O pelo apresenta função de proteger o animal contra o frio e pode auxiliar na 

camuflagem; 

- Para auxiliar na locomoção, defesa ou predação esses animais apresentam garras, 

unhas, cascos e uma dentição diferenciada adaptada à dieta do mamífero 

Plano de aula V (turma com aula invertida) 

Professor: Lin Chan 

Matéria: Biologia 

Temas: Aula invertida aplicada pelos alunos 

Aula 3 

 

- Aula invertida conduzida pelos alunos (características gerais dos vertebrados e 

adaptações ao meio em que vivem). 

- Pedir opinião dos alunos sobre a experiência da aula invertida, o que foi bom, ruim, 

aspectos positivos, negativos e o que pode melhorar na aplicação dessa aula invertida 

- Aplicação de um questionário para ver os conhecimentos dos alunos sobre os 

vertebrados após as aulas invertidas  

 

Tema e Objetivo 

- Vertebrados, características gerais do 

grupo, Evolução, Morfologia e 

adaptações ao meio em que vivem. 

- Assistir as aulas ministradas pelos 

alunos. 

Conteúdo ----- 

Metodologia ou Estratégia 

- Aula invertida com observações do 

pesquisador ao final de cada aula se 

necessário 
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Recursos didáticos 
- O que os alunos desejarem para realizar 

a aula 

Cronograma 

- Até 15 minutos para cada aula invertida 

e cinco minutos para tirar dúvidas e/ou 

para o professor consertar algum 

equívoco da aula 

- Dez minutos para o questionário 

Total: 80 minutos 

Avaliação 
- Questionário após as aulas invertidas 

(Apêndice III) 

 

 

 


