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 INTRODUÇÃO
 
 O jogo de cartas "super trunfo das extinções" é uma
produção de um estagiário da Divisão de Difusão Cultural
do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo em
conjunto com uma licencianda da Universidade Federal do
ABC. Este jogo tem como intenção não apenas entreter os
alunos mas provocar discussões e reflexões em torno dos
animais nativos ameaçados de extinção. 
  Para tanto, propôs-se uma sequência didática que utiliza
o tour virtual do museu em conjunto com o jogo proposto.
Esperamos que ao final da atividade os alunos tenham
estimulado seu espirito crítico e compreendam as
ameaças que a fauna nativa enfrenta na atualidade.
 Desejamos a todos uma boa leitura e diversão com
conhecimento!



 ROTEIRO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA
COM O MATERIAL DIDÁTICO DO MZUSP

Assuntos relevantes 

Atividades avaliativas
desencadeadas pela atividade

Tema

Público–alvo/série

Unidade Temática e objetivos
de aprendizagem de acordo
com o BNCC

Objetivos do trabalho com o
material didático

Possibilidade de uso
integrado com mídias

Encami-
nhamento
com os
alunos

Extinção e Conservação da
Biodiversidade
Estudantes de todas as séries do
 Ensino Médio .

Unidade Temática: Vida, Terra e
Cosmos. Competência 2.
Habilidades: EM13CNT203  e
EM13CNT206

Aplicação do super trunfo e
discussão durante a partida.

biodiversidade, extinção,
antropocentrismo e ecossistema.

Visita virtual ao MZUSP;
utilização de vídeos didáticos e
documentários 

Entender o impacto das ações
humanas na perda de
biodiversidade e como promover
ações de conservação.

Antes

Durante

Depois

Problematização: Você acredita que
a quantidade de espécies por grupo
está aumentando ou diminuindo?
Visita virtual ao MZUSP: dividida
em 3 partes: Biodiversidade,
extinções, relações antropológicas.

Relacionar os conceitos aprendidos 
 com o fazer científico.



 BNCC E A SEQUÊNCIA DIDÁTICA PROPOSTA

  A unidade temática da BNCC que abrange a sequência
didática proposta é Vida, Terra e Cosmos com enfoque
nos impactos da intervenção humana (desmatamento,
agropecuária, mineração) e seus efeitos nos
ecossistemas e na saúde dos seres vivos. 
  Dentre as competências assinaladas pela BNCC, pode-
se destacar a competência 2:
 “Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da
Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos,
realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução
dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender
decisões éticas e responsáveis.”
 Em relação às habilidades propostas pela BNCC que
relacionam-se com a competência 2, podemos destacar: 
 “(EM13CNT203): Avaliar e prever efeitos de intervenções
nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no
corpo humano, com base nos mecanismos de
manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas
transformações e transferências de energia, utilizando
representações e simulações sobre tais fatores, com ou
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como
softwares de simulação e de realidade virtual, entre
outros). 
 (EM13CNT206): Discutir a importância da preservação e
conservação da biodiversidade, considerando parâmetros
qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação
humana e das políticas ambientais para a garantia da
sustentabilidade do planeta.”



 OBJETIVOS
 I. Entender o impacto das ações humanas na perda de
biodiversidade e extinção de espécies;
 II. Promover a reflexão e o debate crítico sobre as espécies
em processo de extinção e suas implicações na
manutenção dos ecossistemas;
 III. Ser consciente do impacto das ações humanas e como
promover ações de conscientização e conservação da
biodiversidade.

CONTEÚDOS
I.Conceituais: biodiversidade, extinção, antropocentrismo e
ecossistemas.
 II. Procedimentais: observar a exposição virtual do Museu
de Zoologia da USP; coletar informações durante a
exposição virtual e elaborar uma resposta para a pergunta
norteadora com base nas informações obtidas através da
exposição e do jogo Super Trunfo das Extinções.
 III. Atitudinais: perceber o impacto das ações humanas na
extinção de espécies e ser consciente das ações próprias
para a conservação da biodiversidade.

ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO
   A sequência didática se dará em três momentos: roda de  
conversa com os estudantes, visita virtual ao Museu de
Zoologia da USP (MZUSP) e jogo Super Trunfo das
Extinções. 
 Para o desenvolvimento da sequência didática, é
recomendado que os estudantes possuam conhecimentos
prévios em Zoologia de Invertebrados e Zoologia de
Vertebrados.



  Roda de conversa

 A aula será dividida em duas partes: no primeiro momento
será questionado aos estudantes quais espécies eles
conhecem dos diversos grupos que compõem o Reino
Metazoa. No segundo momento será entregue a primeira
parte do roteiro com a pergunta norteadora e orientações
para a visita virtual ao Museu de Zoologia da USP.
 Para avaliação dos conhecimentos prévios a respeito de
Zoologia de Invertebrados e Zoologia de Vertebrados será
solicitado aos estudantes para responderem a seguinte
pergunta: “Cite os animais que você conhece. Lembre-se
que o Reino Metazoa compreende os grupos como:
Porifera, Cnidaria, Arthropoda, Reptilia (incluindo as Aves),
Mammalia, Lissamphibia, entre outros.”
 Após responder as perguntas, os estudantes poderão
compartilhar suas respostas com os colegas e o professor.
O docente poderá levantar questionamentos a respeito da
quantidade de espécies por grupo listadas pelos estudantes
e confrontar com os dados da literatura e enfatizar a
generalização das espécies contidas no grupo “Peixes” e
“Aves”.
 Por fim, o professor apresentará a pergunta norteadora
disposta na primeira parte do roteiro: “Você acredita que a
quantidade de espécies por grupo está aumentando ou
diminuindo com o tempo? Explique”. Os estudantes
deverão responder a pergunta norteadora e entregar ao
final da aula para o docente. Após a entrega será realizada
a leitura das orientações para a visita virtual ao MZUSP.



   Visita virtual ao MZUSP

 Seguindo as orientações dispostas na primeira parte do
roteiro, a visita ao Museu de Zoologia da USP será
realizada através do link: https://vila360.com.br/tour/mzusp/.
A visita virtual será dividida em três partes, conforme
explicitadas abaixo:

 1ª parte - Biodiversidade: promoverá o choque inicial dos
estudantes. A primeira parte da exposição apresenta o que
é biodiversidade e a sua história. Ao longo da exposição, os
estudantes deverão observar os cartazes, placas, animais
taxidermizados e representações fósseis.  
 2ª parte - Extinção: Nas seções “Todos parentes, todos
diferentes” e “Brasil, um país mega diverso”, os estudantes
irão visualizar a diversidade de espécies animais viventes e
fósseis. Como o Brasil abrange cerca de 20% da
biodiversidade do planeta, enfatizar aos estudantes para
observarem o número de espécies brasileiras dentro da
exposição e os biomas que elas ocupam.  
 3ª parte - Relações Antropomórficas: Na sala anterior à
Sala das Descobertas, os estudantes poderão observar nas
paredes as espécies animais viventes dos grandes centros
das cidades e o impacto do ser humano nas extinções e na
perda da biodiversidade.

 

https://vila360.com.br/tour/mzusp/


  Jogo Super Trunfo das Extinções

 Em contexto de ensino remoto, as cartas e instruções do
jogo serão disponibilizadas em formato online para os
estudantes. 
 O Jogo Super Trunfo das Extinções é composto de 42
cartas distribuídas nos grupos Mamíferos, “Aves”, Répteis,
Anfíbios, “Peixes” e Invertebrados em número igual de
cartas. 
 As cartas possuem as seguintes informações: fotografia do
animal; nome científico; nome comum; categoria do grau
risco de extinção (vulnerável, em perigo ou criticamente
ameaçada), endemismo, distribuição, tamanho da
população, programa de preservação e causas do grau de
risco de extinção.
 Após a visita virtual ao MZUSP e o jogo será entregue a
segunda parte do roteiro para confecção. Nessa parte do
roteiro, os estudantes deverão assistir a um vídeo sobre as
grandes extinções em massa. Exemplos de vídeos que
podem ser usados pelos docentes: Biodiversidade e
extinção, em seguida, e agora - Khan Academy Brasil.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gYEb-
uGVwwg; SP Pesquisa - Grandes Extinções - 1º Bloco -
UNIVESP. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=WMjvrZImW-U e Panorama | A atividade humana na
extinção das espécies | 15/01/2018 - TV Cultura. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=PGagAAIeJgk.
 Após assistirem o vídeo, os estudantes deverão responder
novamente a pergunta norteadora com base no vídeo e nas
observações sobre a visita virtual ao MZUSP. 

https://www.youtube.com/watch?v=gYEb-uGVwwg
https://www.youtube.com/watch?v=WMjvrZImW-U
https://www.youtube.com/watch?v=PGagAAIeJgk


  ATIVIDADES AVALIATIVAS

 Como forma de avaliação, os estudantes serão avaliados
através da participação das atividades propostas e
confecção das duas partes dos roteiros. 

 



SUPER TRUNFO DAS EXTINÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS

 Total de 42 cartas divididas em 6 grupos de animais:
Mamíferos, “Aves”, Répteis, Anfíbios, “Peixes” e
Invertebrados. O número de cartas foi dividido de acordo
com a categoria de risco: 2 cartas de animais vulneráveis, 3
cartas de animais em perigo e 2 cartas de animais
criticamente ameaçados, totalizando 7 cartas por grupo.
 O levantamento de dados foi realizado nos volumes do
Livro Vermelho disponibilizado pelo Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em 2018. Os
seguintes critérios foram analisados e utilizados para a
confecção das cartas do jogo: categoria de risco;
endemismo; distribuição; tendência populacional e
programa de preservação. Além desses critérios, também
foram disponibilizadas informações a respeito das ameaças
à espécie (1).
 Para os critérios: distribuição e tendência populacional foi
adotado uma pontuação conforme demonstrado nas
tabelas da próxima página.
 De acordo com a IUCN Red List, mais de 37.400 espécies
estão ameaçadas de extinção, correspondendo a 28% de
todas as espécies avaliadas. Dentre os animais, o grupo
com maior declínio nas últimas décadas são os anfíbios
com 41% das espécies ameaçadas. Assim, a carta super
trunfo será a espécie de anfíbio Proceratophrys sanctaritae,
conhecida como sapo-folha que atualmente se encontra na
categoria de risco: criticamente em perigo (2-3).



INSTRUÇÕES DO JOGO

 O Super Trunfo das Extinções é um jogo que não apenas
baseia-se na comparação dos valores da sua carta com a
dos outros jogadores, mas também depende do poder
argumentativo dos estudantes.
 Antes de iniciar o jogo, embaralhe as cartas e distribua em
quantidades iguais para todos os jogadores participantes.
 Para iniciar o jogo, escolha entre as informações da sua
carta (dentre categoria de risco, endemismo, distribuição,
tendência populacional e programa de preservação) qual
você acredita ter maior valor capaz de vencer as cartas dos
adversários. Mas atenção, diferentemente do jogo
tradicional aqui os menores valores apresentam maior
risco, portanto ganham as cartas com menores valores de
distribuição e tendencia populacional. Outra característica
importante é que as espécies endêmicas ganhariam sobre 



as espécies não endêmicas, devido a valorização da fauna
exclusivamente brasileira. Do mesmo modo, animais com
projeto de conservação perderiam para animais sem
projetos. Por fim, as espécies vulneráveis perdem para as
espécies em perigo e estas, por sua vez, perdem para as
criticamente em perigo. 
Se você vencer, a carta dos outros jogadores irá para trás
do seu monte de cartas e você continua escolhendo o
critério da sua próxima carta. Se o outro jogador vencer, a
sua carta irá para trás do monte de cartas do jogador
vencedor e a vez de escolher os critérios passa a ser dele. 
Em casos de empate, será aberta uma roda de discussão e
os alunos podem usar as informações contidas em
"ameaças à espécie" para argumentar e tentar justificar
porque sua carta ganharia. O vencedor do empate ganha
as cartas que empataram. 
 Entre as 42 cartas disponíveis, existe uma carta SUPER
TRUNFO. Essa carta vence todas as cartas do baralho,
com exceção do mutum "extinto na natureza". 
 independentemente do valor dos seus critérios. Neste jogo,
a carta SUPER TRUNFO é a espécie de anfíbio
Proceratophrys sanctaritae.
 O jogo se encerra quando um dos jogadores ganhar todas
as cartas do baralho.

DICAS PARA OS EDUCADORES

 Durante ou ao final do jogo, levante alguns
questionamentos sobre as informações disponíveis do jogo
Super Trunfo das Extinções como: “por que existem
espécies que não possuem nome comum?”; “por que
algumas espécies não possuem informações sobre a 



tendência populacional?”; “em espécies que não existem
projetos de preservação, você acredita que elas possuem 
 tendência a serem extintas mais rapidamente?"; “o que são
espécies guarda-chuvas e qual a sua importância na
conservação da biodiversidade?”, pode-se também discutir
porque foi escolhido um anfíbio como super trunfo, uma vez
que esses animais estão sofrendo um grande declínio
populacional devido às mudanças climáticas, poluição e
doenças, entre outras questões. 
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Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
Av. Nazaré, 481 - Ipiranga - Cep 04263-000 - São Paulo - SP

Fone/Fax: (11) 2065-8092 / 2065-8140 / 2065-8052
http://www.mz.usp.br

Exposição
aberta de 4ª feira a domingo, das 10:00 às 17:00 (última entrada até

16:30)

Biblioteca
de 2ª a 6ª feira das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Agradecemos a todos pela leitura!


