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Plano de aula 
 

 
 

Esta especialidade é uma fascinante introdução ao estudo dos insetos e o objetivo deste plano de aula é 

auxiliá-lo na preparação desta especialidade para ser ensinada para seus desbravadores da melhor 

maneira possível. 

1. Objetivos 

1. Caracterizar os insetos e diferenciá-los de outros animais. (requisito 1) 

2. Caracterizar algumas das principais ordens de insetos. (requisito 2) 

3. Relacionar os insetos com outros seres vivos, explicando a importância dos insetos, 

com exemplo de, pelo menos, cinco insetos benéficos e cinco insetos prejudiciais. 

(requisitos 3 e 4) 

4. Mostrar que alguns insetos podem ser benéficos quanto prejudiciais, dependendo da 

situação. (requisito 5) 

5. Apresentar trechos da Bíblia em que os insetos tiveram papel importante. (requisito 6) 

2. Materiais 

1. Coleção de insetos (caso possua ou conheça alguém que possua); 

2. Fotografias e imagens de insetos representando diferentes ordens; 

3. Fotos de insetos mostrando utilidade e prejuízo (por exemplo: abelha polinizando 

uma flor, mosquito picando uma pessoa, etc); 

4. Textos bíblicos sobre insetos e, se possível, ilustrações dos textos. 

3. Vídeo interessante 

1. Os insetos e o homem - o vídeo pode ser utilizado como revisão da especialidade, caso 

necessário. (Obs.: o vídeo apresenta alguns dados sob o ponto de vista evolucionista). 

4. Trabalhos 

1. Apresentar um trabalho contendo desenhos, pinturas, recortes ou fotografias de 20 

insetos diferentes, representando pelo menos seis ordens diferentes, com nome da 

ordem e nome científico. (requisito 1) 

2. Pesquisar três insetos que podem ser úteis em algumas situações e prejudiciais em 

outras. (requisito 5) 

5. Metodologia 

1. 1º Encontro 

1. Atividade introdutória: realizar uma atividade diagnóstica sobre o 

conhecimento prévio dos desbravadores sobre o tema, por meio de algumas 

perguntas ao grupo. Anotar as respostas em um quadro e comparar ao final da 

aula. 

 Elenque 20 insetos, no mínimo. 

 Que características você conhece sobre os insetos? Estas são comuns a 

todos os insetos de sua lista? 

2. Dar a aula sobre os objetivos 1 e 2. 

3. Explicar o trabalho 1 e passar para casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=GDM6H1Xh7Fk&feature=plcp
http://cantinhodaunidade.com.br/wp-content/uploads/2012/10/EN-33.gif
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4. Duração: 30 min. 

2. 2º Encontro 

1. Atividade introdutória: realizar uma atividade diagnóstica sobre o 

conhecimento prévio dos desbravadores sobre o tema, por meio de algumas 

perguntas ao grupo. Anotar as respostas em um quadro e comparar ao final da 

aula. 

 Qual a importância dos insetos para a natureza e para o homem? Os 

insetos são prejudiciais ou benéficos? 

2. Fazer uma revisão sobre a instrução anterior. 

3. Dar a aula sobre os objetivos 3, 4 e 5. 

4. Explicar o trabalho 2 e passar para casa. 

5. Duração: 30 min. 

3. 3º Encontro 

1. Receber os trabalhos 

2. Aplicar a prova 

 
 
 


