


 



Os Animais 

Áurea – 3ºS 

Terapia da Fala 



Os animais 

 Nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem-se 

(têm filhos) e morrem! 

 

 Deslocam-se (andam) em diferentes meios: 

◦ Solo (chão) – cavalo 

◦ Ar – águia  

◦ Água – peixe  



Os animais 

Animais Vertebrados 
(com esqueleto) 

• Mamíferos 

• Aves 

• Peixes 

• Répteis 

• Anfíbios 

Animais Invertebrados 
(sem esqueleto) 

• Vermes 

• Moluscos 

• Insetos 



Animais Vertebrados 
Mamíferos: têm o corpo coberto de pêlo, 
alimentam-se de leite materno; respiram pelos 
pulmões; nascem da barriga da mãe. 

Aves: têm o corpo coberto de penas; têm bico; 
têm asas; respiram por pulmões; nascem de ovos. 

Peixes: têm o corpo coberto de escamas e 
barbatanas; respiram por guelras; nascem de 
ovos.  

Répteis: têm o corpo coberto de escamas; 
rastejam, nadam ou andam; respiram por 
pulmões e nascem de ovos. 

Anfíbios: têm a pele húmida (molhada) e nua; 
respiram por pulmões e pela pele; nascem de 
ovos. 



Palavras que não conheço… 

Guelras Escamas  



Animais Invertebrados 

Vermes: têm o corpo alongado (comprido); 
não têm patas; deslocam-se arrastando o 
corpo. 

Moluscos: têm corpo mole e alguns têm uma 
concha para se protegerem; reproduzem-se 
por ovos. 

Insetos: têm seis patas e duas antenas; muitos 
têm asas para voar; têm o corpo coberto de 
quitina; reproduzem-se por ovos. 



Alimentação dos animais 

Carnívoros: alimentam-se de outros animais 
(ex: leão, tigre, tubarão, aranha, pantera…). 

Omnívoros: alimentam-se de animais e de 
plantas (ex: Homem (Pessoas), porco, ouriço, 
macaco…). 

Herbívoros: alimentam-se de plantas (ex: 
cabra, vaca, burro, coelho, cavalo…)  



Reprodução dos animais 

Os animais são seres vivos, por isso, 

precisam de se reproduzir para darem 

origem a outros seres vivos (para terem 

filhos). 

 



Processo de Reprodução 

 Processo de reprodução - forma como 

os bebés se desenvolvem: nos ovos ou no 

ventre da mãe. 

Ovíparos 

• Desenvolvem-se (crescem) dentro de ovos 

• Ex.: Moscas,  Aranhas,  Serpentes, Rãs, 
Crocodilos, Galinhas, Águias ….  

Vivíparos  

• Desenvolvem-se (crescem) dentro do ventre 
(barriga) da mãe. 

• Ex.: As pessoas, Elefantes, Golfinhos, Cavalos, 
Coelhos, Cães, Gatos … 



 Dependendo do sítio onde vivem os 
animais, eles têm nomes diferentes: 
 

◦ Por exemplo: 

 

 Animais domésticos: são os que vivem 
junto do Homem (das pessoas). 
 

 Animais selvagens: são os que vivem em 
liberdade. 



Liga: 

 Animais Vertebrados 

 

 

 

 

 Animais 

Invertebrados 

 Sem esqueleto 

 

 

 

 

 Com esqueleto 



Liga 

 Animais Vertebrados  Animais 

Invertebrados 



Completa: 
 Animais com pêlo, que nascem da barriga da mãe e que se 

alimentam de leite materno são _______________ . 

 

 Animais que nascem de ovos, têm bico, asas e penas, 
respiram por pulmões são ____________ . 

 

 Animais que têm escamas, rastejam, nadam ou andam, 
respiram por pulmões e nascem de ovos são __________ .  

 

 Animais que têm escamas e barbatanas, respiram por guelras 
e nascem de ovos são _________ . 

 

 Animais que têm a pele húmida e nua, respiram por pulmões 
e pela pele e nascem de ovos são _________ . 

Mamíferos / Répteis / Aves / Peixes / Anfíbios 



Liga: 

 Animais com corpo 
alongado, sem patas e 
que se deslocam 
arrastando-se. 

 

 Têm corpo mole e 
uma concha para se 
protegerem. 

 

 Têm 6 patas, 2 antenas, 
asas e o corpo com 
quitina. 

 

 

 Insetos 

 

 

 

 

 Moluscos 

 

 

 

 Vermes 



Liga: 

 Carnívoros 

 

 

 Omnívoros 

 

 

 Herbívoros 

 Comem plantas 

 

 

 Comem animais e 

plantas 

 

 Comem carne de 

outros animais 



Liga: 

 Animais Vivíparos 

 

 

 

 

 

 Animais Ovíparos 

 Desenvolvem-se em 

ovos 

 

 

 

 

 Desenvolvem-se no 

ventre materno 
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