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Apresentação
Esta cartilha é um dos produtos no Projeto de Extensão “Recursos didático-

pedagógicos utilizados no estudo da Biologia Marinha” do Curso de Ciências
Biológicas/CECEN/UEMA, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis (PROECAC) da Universidade Estadual do Maranhão.

O projeto tem por objetivo planejar e confeccionar materiais didáticos que
auxiliem no estudo e entendimento da Biologia Marinha.

Despertar para a pesquisa e aguçar a curiosidade dos alunos para a disciplina é
um desafio para qualquer professor, que deve estar sempre em busca de novidades,
procurando ser criativo. As coleções biológicas são difíceis de serem montadas em todas
as escolas, devido ao difícil acesso aos organismos vivos marinhos, falta de um espaço
adequado para acondicionamento dos materiais e dificuldade na manutenção destes.

Além disso, convém atentar para a questão da conservação das espécies, visto
que com o uso de réplicas dos organismos marinhos nós também estaremos
contribuindo para a preservação de muitos seres sem necessariamente retirá-los de seu
habitat e tendo a possibilidade de confeccioná-los, manuseá-los e estudá-los de uma
forma lúdica, através da produção de suas “cópias”.

A cartilha traz uma alternativa para estudantes e professores utilizarem
materiais simples, de baixo custo, que se utilizando de arte, possam seguir o passo-a-
passo da produção de réplicas de organismos marinhos dentro de sua própria sala de
aula. Tenham um bom proveito!

Andrea C. G. Azevedo Cutrim



2

Materiais Alternativos

As coleções biológicas ainda são um desafio para os professores, pois sua
criação requer a coleta e o armazenamento dos organismos. Além de um
procedimento longo e de alto custo.

No desenvolvimento do projeto selecionamos materiais viáveis para
confecção dos modelos didáticos. Por serem de baixo custo e de fácil acesso, são
ótimas opções para trabalhos com fins educativos. Em alguns exemplares utilizamos
materiais, que geralmente são descartáveis como o jornal e o papelão.

Visando também a conservação, o trabalho propõe a substituição de
organismos por modelos didáticos, uma vez que a retirada do animal do seu habitat
ou o sacrifício deste animal resultaria em um impacto ambiental.



Caravela
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54

32

Resultado
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Materiais e Procedimentos
- 5 toucas de TNT descartáveis.

- Balão branco.

- Tesoura.

- Cola quente ou para tecido.

- Tintas guache ou para tecido nas cores

violeta e azul.

1. Abra uma das toucas descartáveis.

2. Após encher o balão, cubra- o com a touca que você abriu, em seguida fecha a

touca com cola desta forma o balão ficará preso.

3. Corte as demais toucas em tiras finas ( sem abri-las) ver figura.

4. Abra todas as tiras cortadas da touca e junte todas. Em seguida cole as tiras na base

da touca com o balão preso, ver figura.

5. Depois de pronta, pinte a base dos tentáculos feitos de toucas de violeta e azul,

como mostra a figura.

Obs: Com o tempo o fica balão seco, mas a estrutura da caravela permanece. Basta

encher outro balão dentro da touca e assim sua caravela vai está pronta para uso

novamente.
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Ouriço-do-mar
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Materiais e Procedimentos
- Uma bola de isopor.

- 2 caixas ( 100 und.) de palitos de dente.

- Massa de modelar (preferência preta).

- Biscuit branco.

- Tinta preta.

- Pincel ou borrifador.

- Estilete.

- Cola de biscuit ou tecido.

1. Corte os dois lados da bola de isopor, para que fique no formato triangular.

2. Na base (ventral) faça uma abertura, o suficiente para fixação das placas de

biscuit (que serão feitas e fixadas posteriormente).

3. Cubra a bola isopor com a massa de modelar exceto a abertura na parte ventral

que deve ser pintada de amarelo.

4. Com o biscuit faça cinco pequenas placas e cole na abertura, de forma circular

(As placas são parecidas com dentes, o animal verdadeiro utiliza na sua

alimentação).

5. Distribua os palitos de dente no corpo do Ouriço feito de isopor e pinte-os com

tinta preta (use um borrifador para facilitar).

6. Se desejar passe verniz depois para um resultado brilhante e mais duradouro.
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Coral
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Materiais e Procedimentos

- Um galho da planta Tuia Holandesa

(Cupressus sp.).

- Tinta branca e colorida de sua

preferência.

- Pincel.

- Verniz vital.

1. Retire pequenos galhos da planta Tuia Holandesa (remova poucos galhos e com

cuidado para preservar a planta).

2. Com o auxilio de um pincel pinte todas as partes do galho com a tinta branca.

3. Espere secar para depois pintar com a tinta de sua preferência os galhos da

planta.

4. Após seca passe verniz, com o auxilio do pincel, para dá brilho e acabamento

final.

Obs.: Essa planta foi utilizada por apresentar semelhança com o coral verdadeiro,

com o verniz ela dura muito tempo para uso, o que evita a retirada em excesso dos

galhos da planta.
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Bolacha-da-praia
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Materiais e Procedimentos

- Biscuit / ou massa de biscuit caseiro;

- Estilete;

- Palito de unha;

- Tinta (preferência cinza);

.
1. Amasse uma certa quantidade de massa de biscuit, deixando –a no formato

circular. Achate o biscuit em um dos lados, essa será a parte ventral da bolacha,

ver figura.

2. Com a ponta do estilete faça quatro perfurações na massa como mostra na

figura.

3. Em cima do biscuit ( base dorsal) desenhe, com auxilio do palito de dente, os

orifícios genitais e os petaloides da bolacha, observe a figura. Em baixo ( base

ventral) faça dois furos, um no centro (será a boca). O outro próximo e menor (

será o ânus).

4. Pinte toda a bolacha de tinta cinza.

Obs.: Caso tenha escolhido biscuit cinza, não será necessário pintar. Passe verniz se

preferir, para dar brilho e durabilidade à peça.
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Diatomácea
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Materiais e Procedimentos

- Papelão.

- Tesoura.

- Cola.

- Tinta verde.

- Massa de modelar ou biscuit de

preferência verde.

.
1. Corte dois pedaços de papelão em formato de circulo com diâmetros diferentes

e duas tiras de papelão de larguras diferentes. Ver figura.

2. Cole a tira mais larga ao redor do circulo de maior diâmetro, feito de papelão.

Observe a figura. Faça o mesmo com os outros dois pedaços. ( ao final as peças

devem se encaixar).

3. Cubra os círculos de papelão com massa de modelar.

4. Com o uso do biscuit ou a massa de modelar faça os detalhes característicos da

diatomácea. Ver figura.

5. Após seco pinte tudo como a tinta verde.

6. Encaixe as duas extremidades da diatomácea que possui um formato de caixa.

Obs.: A diatomácea confeccionada é baseada nas do tipo Centrica. Mas existem

outras ver figura.
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Anêmona-do-mar
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Materiais e Procedimentos

- Massa de biscuit ( colorida).

- Cola de biscuit.

- Palito de unha.

- Pincel.

- Verniz vitral.

.

1. Com a massa de biscuit faça uma tubinho irregular ( será o corpo do animal).

2. Em seguida ainda com o biscuit modele pequenas estruturas em formato de

palito ( serão os tentáculos ).

3. Depois faça uma bolinha, em seguida amasse para que fique achatada (será o

disco pedal da anêmona) e cole-o no corpo em forma de tubinho.

4. Faça um furo na parte superior do corpo da anêmona. Ver figura.

5. Cole os tentáculos na parte superior da anêmona.

6. Faça uma estrutura em formato de tira cole-a abaixo dos tentáculos. Com um

palito faça pequenos traços ao redor do corpo( serão as estrias). Deixe secar por

dois dias e finalize passando verniz vitral para dá brilho a peça.

Obs.: As cores dos tentáculos e corpo da anêmona ficam a seu critério.
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Coral-cérebro

1
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Materiais e Procedimentos

- 15 Toucas de TNT.

- Bexiga.

- Cola.

- Jornal.

- Tintas.

- Tesoura.

- Borrifador.

.

1. Encha um balão (pode ser de qualquer cor).

2. Cole tiras de jornais em metade do balão.( Faça três camadas). Depois do jornal

seco estoure o balão.

3. Pinte a estrutura de jornal com tinta branca.

4. Corte cada touca de TNT em duas tiras, sem abri-las.

5. Na estrutura de jornal cole as tiras em formato ondulado. (Ver figura).

6. Preencha todo estrutura e aguarde secar.

7. Após seco borrife tinta amarela no coral cérebro feito de toucas. Se preferir cole

o coral em um pedaço de isopor.
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Esponja de vidro
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Materiais e Procedimentos

- Balão palito

- Jornal

- Cola

- Isopor

- Tintas (laranja e preta)

- Palito de dente

- Tesoura

- Pincel

- Verniz

1. Após encher uma bexiga, cole tiras de jornais em torno da mesma.(Faça três

camadas de jornais).

2. Depois do jornal seco estoure a bexiga.( A estrutura cilíndrica permanecerá). Ver

figura. Recorte as bordas do cilindro feito de jornal para melhor acabamento.

3. Após preparada pinte todo cilindro com a tinta laranja ou de sua preferência.

Com o palito faça vários pontos na esponja (Ver figura). Esses pontos

representam os esporos do animal.

4. Cole a esponja confeccionada em uma base de isopor. Se preferir passe verniz

para uma melhor durabilidade.

Obs.: Não passe verniz no isopor.
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Estrela-do-mar
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Materiais e Procedimentos

- Papel cartão ou papelão.

- Tesoura.

- Biscuit.

- Papel machê*.

- Tintas (laranja ou a seu gosto).

- Verniz Vitral.

1. Faça uma massa com papel machê picado e molhado.

2. Cubra com papel machê o origami modelando a estrutura da estrela. Após a

modelação da estrela, coloque-a para secar ao sol por 2 a três dias.

3. Depois de seca pinte primeiro de branco e depois da cor de sua preferência .

4. Com o biscuit faça pequenos espinhos e cole aleatoriamente na estrela. Passe o

verniz para finalizar e deixar a peça mais brilhante e duradoura.

Obs.: Papel machê é um tipo de reciclagem de jornal e revistas. Pode ser feito

também com papel higiênico não utilizado.
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