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Nós estudamos o conteúdo sobre REINO 

MONERAE PROTISTA.



ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

✓ Conteúdo: Reino Metazoa - Poríferos e Cnidários.

✓ Recursos: Slides.

✓ Atividades em sala: Exercícios de fixação
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PORÍFEROS

• Portadores de POROS;

• Não formam tecidos verdadeiros;

• Na maioria, são marinhos;

• Célula típica – COANÓCITO;

• Sésseis (fixos) na fase adulta e larvas

móveis;

• Aneuromiários – sem sistema nervoso e

muscular.
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ESTRUTURA DOS PORÍFEROS
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PLANOS DE SIMETRIA NOS ANIMAIS

Assimétricos Simetria Radial Simetria Bilateral
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TIPOS ANATÔMICOS
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DIGESTÃO INTRACELULAR

Os coanócitos são células exclusivas dos poríferos, que realizam a captura e a digestão de nutrientes.
Apresentam um flagelo que se movimenta e provoca um fluxo de água do ambiente para o átrio do animal.
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REPRODUÇÃO SEXUADA

VARIAÇÃO GENÉTICA

As esponjas podem ser dioicas
(sexos separados) ou monoicas
(hermafroditas), apresentando
fecundação interna e desenvol-
vimento indireto.
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REPRODUÇÃO ASSEXUADA POR BROTAMENTO
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REPRODUÇÃO ASSEXUADA POR REGENERAÇÃO
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CNIDÁRIOS

• Simetria radial;

• Diblásticos;

• Apresentam tecidos diferenciados;

• Células urticantes (cnidoblastos);

• Rede nervosa difusa;

• A maioria dos representantes são marinhos.
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MORFOLOGIA GERAL
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SISTEMA NERVOSO DIFUSO

A rede nervosa difusa da
anêmona serve para a
contração e o relaxamento
quando o cnidário executa
os movimentos dos tentá-
culos.
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SISTEMA DE DEFESA

O cnidoblasto libera seu
filamento urticante que
funciona como arma de
defesa e de ataque.

15



CLASSIFICAÇÃO DOS CNIDÁRIOS

Hidrozoa (hidrozoários)
(do grego hydro, água; zoon, animal)

Scyphozoa (cifozoários)
(do grego skyphos, taça; zoon, animal)

Anthozoa (antozoários)
(do grego anthos, flor; zoon, animal)
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CLASSE HIDROZOA

Os hidrozoários apresentam
pequeno porte, com organismos
vivendo isoladamente ou
formando colônias. Ocorre o
predomínio dos pólipos sobre as
medusas. Exemplos: hidras,
caravelas (foto) e obélias.

A caravela é uma colônia de 

pólipos.
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CLASSE SCYPHOZOA

Nos cifozoários, ocorre o
predomínio das formas
medusoides, como as conhecidas
águas-vivas.

Os pólipos são reduzidos e as
medusas apresentam a mesogleia
gelatinosa.

A água-viva é um representante 

dos cifozoários.
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CLASSE ANTHOZOA

Os antozoários constituem
a classe mais numerosa de
cnidários, apresentando
somente pólipos.

Nos recifes coralinos, existe uma 

grande diversidade de pólipos, de 

anêmonas-do-mar e corais.
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REPRODUÇÃO ASSEXUADA POR BROTAMENTO

O brotamento desta 
hidra de água-doce é 

um processo
reprodutivo 
assexuado.
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REPRODUÇÃO SEXUADA POR METAGÊNESE
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Nós estudamos o conteúdo sobre REINO 

METAZOA (PLATELMINTOS E 

NEMATELMINTOS).
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