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• Acolhida

• Principais características do 

Reino Animal, 

• Reprodução

•Desenvolvimento 

• Simetria
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os animais são organismos pluri ou multicelulares;

eucarióticos, ou seja, possuem células com organização nuclear (membrana
nuclear);

são heterotróficos, isto é, incapazes de sintetizar o próprio alimento;

tem adaptações necessárias para sua proteção;

a maioria dos animais possui adaptações importantes para a sobrevivência:
tubo digestório, órgãos sensorias, sistema nervoso

maioria dos animais se locomovem para obtenção dos nutrientes e possuem
um complexo sistema nervoso que permite a busca e a localização de alimento
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Empregam tanto reprodução sexuada como a 
clonal (assexuada).

Assexuada

• Fragmentação

• Fissão

• Brotamento

• Partenogênese

Sexuada

• Espermatozóide gameta masculino
• Óvulo  gameta feminino

Zigoto  Blástula  Gástrula
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Desenvolvimento embrionário

Protostômios: Blastóporo
origina a boca;

Deuterostômios: Blastóporo
origina o ânus.
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Desenvolvimento embrionário
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Número de folhetos embrionários

Diblásticos: Cnidários;

Triblásticos: Platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos
e cordados.
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Presença ou ausência de celoma

Cavidade do corpo derivada do mesoderma
do embrião, presente em animais de diversos
filos e no interior da qual se localizam as
vísceras.
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Larva: uma fase distinta do
adulto diferindo deste em
forma e ocupação de nichos
diferentes.

Sofrem Metamorfose.
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Jovem: assemelha-se ao adulto morfologicamente, 
porém é imaturo.
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Organismos Monóicos = Hermafroditas  Presença de ambos os
sexos no mesmo organismo. (Vantajoso para organismos pouco abundantes ou

sésseis)

Organismos Dióicos = Gonocóricos  Ocorrência de organismos
Femininos ou Masculinos.
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Simetria radial e bilateral
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Simetria radial e bilateral
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Simetria radial secundária
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Metameria

• Contribuição para a locomoção;

• Filos: Annelida, Arthropoda e Chordata (fase embrionária);
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• Fazer um levantamento dos animais avistados

no entorno da escola e de sua casa.

•Listar esses animais pelo nome comum.


