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Em um dia quente e ensolarado, 
é possível que você veja uma 
libélula no seu jardim.

Uma libélula é um inseto.

Uma borboleta também é um 
inseto.

O que a borboleta e a libélula 
têm em comum?

O que elas têm de diferente?

O que é um inseto?

Libélula

Borboleta monarca
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Um besouro de serralha também 
é um inseto. 

O que o besouro de serralha e a 
libélula têm em comum?

O que eles têm de diferente?

Partes de um inseto

Besouro de serralha

Uma coisa que os insetos têm em 
comum é o corpo dividido em 
três partes.

Onde estão as três partes do 
corpo da libelinha?

Libelinha
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Você sabia?

Envergadura

O maior inseto que já existiu foi uma 
libélula chamada Meganeuropsis 
(me-ga-neu-ro-psis).
A Meganeuropsis tinha uma            
envergadura de 80cm! Hoje, as 
libélulas têm uma envergadura        
de até 19cm.

O que você poderia usar para 
medir a envergadura de uma 
libélula?

Libélula hoje

5
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O que a cabeça de um inseto tem 
de diferente da nossa cabeça?

Que partes você vê na cabeça da 
borboleta? 

Cabeça
Assim como os seres humanos, 
todos os insetos têm cabeça.

O que a cabeça de um inseto tem 
em comum com a nossa cabeça?

Borboleta vanessa

Gafanhoto
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O que você pode observar sobre 
a cabeça desses dois insetos?

O que a cabeça desses dois 
insetos tem em comum?

Abelha O que a cabeça desses dois 
insetos tem de diferente?

Que palavras você usaria para 
descrever a cabeça da abelha?

Besouro 
de 
escudo



8

Antenas

Antena
A maioria dos insetos tem duas 
antenas na cabeça. As antenas de 
um inseto o ajudam a sobreviver.

Por que você acha que os insetos 
têm antenas?

Besouro serra-pau Borboleta do capitão

Mariposa

Antenas
Antenas
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A antena de alguns insetos, tais 
como os mosquitos, abelhas e 
moscas-da-fruta, os ajuda a ouvir.

Que partes do nosso corpo nos 
ajuda a ouvir?

Você sabia?

A esperança ouve pelos joelhos 
e algumas mariposas ouvem pela 
boca.

A cigarra, o gafanhoto e a locusta 
ouvem através de um tímpano, 
encontrado em seus abdômens.

Esperança

Gafanhoto

Tímpano

Joelho



10

Olhos
Assim como os seres humanos, 
todos os insetos têm olhos. Onde 
estão os olhos desses insetos?

Quais são as semelhanças e dife-
renças entre os olhos dos insetos e 
os seus próprios olhos?

Mosca-predadora

Vespão

Gafanhoto
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A maioria dos insetos, como 
esta mosca, tem dois olhos          
compostos.

Você sabia?

Tente estimar quantos omatídeos estão em cada olho.

Cada olho composto é fei-
to de várias partes seme-
lhantes a olhos, chamadas 
omatídeos.

Olho composto

Omatídeos

11



12

Você sabia?
Insetos com olhos compostos veem imagens fragmentadas. Compare 
como você vê com como a borboleta vê.

O que 
uma 

pessoa 
vê

O que 
uma 
borboleta 
vê

Borboleta rabo de andorinha
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Boca
A boca dos insetos fica na 
cabeça. Os insetos usam a boca 
para comer. A boca das 
borboletas e mariposas se chama 
probóscide.

Que palavras você usaria para 
descrever uma probóscide?

Que tipo de comida você acha 
que um inseto com uma 
probóscide comeria?

Probóscide 
da mariposa

Probóscide da 
borboleta 
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As moscas domésticas têm uma 
boca que funciona como esponja.

Que tipo de comida você acha 
que as moscas domésticas co-
mem? Você come desse jeito? Por 
que sim ou por que não?

Alguns insetos têm uma boca em 
forma de tubo chamada estilete. 
Estiletes ajudam os insetos a sugar 
a seiva das plantas.

Que objetos parecem e funcionam 
como estiletes?

Mosca do-
méstica

Estilete

Boca 
esponjosa

Percevejo- 
escudo



15

Na verdade, mosquitos não mordem. Eles usam seus estiletes para 
perfurar sua comida e sugar o líquido dentro. Mosquitos se alimentam 
do sangue de animais, inclusive pessoas.

Você sabia?
Você já foi 
mordido por um 
mosquito?

15

Estilete
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Que palavras você usaria para   
descrever as mandíbulas de uma 
formiga?

Além de ajudarem os insetos a co-
mer, que outro uso têm as mandí-
bulas dos insetos?

Gafanhotos, besouros e formigas 
têm uma boca que se chama 
mandíbula. 

Que parte do nosso corpo é como 
as mandíbulas de um inseto?

Gafanhoto

Formiga

Mandíbulas

Mandíbulas
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Tórax

Quais são os dois tipos de partes 
do corpo que estão localizados no 
tórax de um inseto?

Como o tórax de um inseto se 
compara ao peito de um ser 
humano?

Assim como os seres humanos, 
todos os insetos têm um tórax.

TóraxVespas

Libelinha  

Tórax
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O que você pode observar sobre 
essas asas?

Por que você acha que as asas da 
borboleta-coruja são assim?

Por que você acha que as asas da 
borboleta vanessa são assim?

Asas
A maioria dos insetos adultos tem 
dois pares de asas nos seus tórax. 
Quantas asas cada inseto tem?

Por que você acha que os insetos 
têm asas?

Borboleta vanessa

Borboleta-coruja
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O grilo produz som esfregando 
as partes duras das suas asas de 
cima e de baixo.

Você sabia?

19
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Que palavras você usaria para 
descrever as asas destes insetos?

O que as asas desses insetos 
têm em comum com as asas 
da borboleta? O que têm de 
diferente?

Quais são as vantagens de ter asas 
como essas?

Quais são as desvantagens de ter 
asas como essas?

Que outros insetos têm asas como 
essas?

Cigarra

Abelha
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Alguns insetos não usam todas as 
suas quatro asas para voar. 

A mosca de grúa tem duas grandes 
asas frontais que ela usa para voar. 
Também tem duas asas traseiras. 
Para que você acha que a mosca 
de grúa usa essas asas traseiras?

Mosca de grúa

Gafanhoto-folha As asas de um inseto podem, por 
vezes, ajudá-lo a se proteger.

Como você acha que as asas deste 
inseto podem ajudar a protegê-lo?

Asa frontal

Asa traseira
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Pernas

As pernas ajudam os insetos a se 
mover para encontrar comida e 
fugir de predadores.

Como você acha que os grilos e 
gafanhotos se movem?

Por que você acha isso?

Como os humanos, todos os 
insetos adultos têm pernas. 
Insetos têm três pares de pernas 
presas ao tórax.

Quantas pernas cada inseto tem?

Gafanhoto 

Grilo
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Você sabia?
O louva-a-deus prefere 

andar do que voar.

Observe as pernas dianteiras 
do louva-a-deus.

Que palavras você usaria 
para descrever as 

pernas dianteiras?

Como você acha 
que eles usam 

suas pernas 
dianteiras?



24

Observe bem as pernas da 
cigarra.

Onde você acha que ela vive? Por 
que você acha isso?

Que palavras você pode usar para 
descrever as pernas desse inseto?

Por que você acha que esse inseto 
é assim?

Mole cricket

Cigarra

Bicho-pau

Perna

Perna
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Que palavras você usaria para 
descrever as pernas desses 
insetos?

Quais são as semelhanças e 
diferenças entre as pernas dos 
insetos e as pernas de outros 
insetos que já vimos?

Como você acha que as pernas 
dos insetos os ajudam a se mover?

Quais objetos as pessoas usam 
para nadar?

Besouro aquático

Inseto-jesus
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Abdômen
Assim como os seres humanos, 
todos os insetos têm um 
abdômen. Que outra palavra é 
usada para o nosso abdômen?

Onde é encontrado o abdômen 
de um inseto?

Vespa

Abdômen

Dentro do abdômen de um inseto 
está o coração e o estômago.

O abdômen também é onde a     
fêmea mantém seus ovos até que 
ela estejam prontos para botá-los.

Abdômen

  Borboleta rabo de andorinha
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Você sabia?
Se você ouvir um 
zunido alto em um dia 
ensolarado de verão, 
pode ser uma cigarra.

Cigarras machos
fazem este som, 

movendo uma parte 
especial do seu

abdômen chamada o
tímpano.

27
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Lacrainhas não picam ou mordem. 
Às vezes, elas usam as pinças nos 
seus abdômens para beliscar.

Lacrainhas usam suas pinças 
para se defenderem. Algumas              
lacrainhas também usam suas    
pinças para pegar comida.

Insetos como as abelhas, vespas 
e algumas formigas têm ferrão na 
ponta dos seus abdômens. 

Por que você acha que esses 
insetos têm ferrões? Você já levou 
uma ferroada de um inseto? Como 
foi?

Vespa

Lacrainha

Ferrão

Pinça
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Abdômen

Juntando todas as partes
Pernas (6)

Asas (0 ou 4)
Tórax

Olhos (2)

Ferrão

Boca

Antena (2)

Cabeça

Quais são as partes de um inseto?
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Quais destes animais são insetos?
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Como você sabia que eram insetos?
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É importante lembrar
 ; Trate todos os insetos com 
respeito. Eles são seres vivos.

 ; Seja curioso acerca dos insetos! 
Observe-os sempre que puder.

 ; Cuide do meio ambiente. 
Nós o compartilhamos com 
todos os seres vivos.

 : Não tenha medo dos insetos! 
Porém, tenha cuidado com 
os que mordem ou picam.

 : Não esmague insetos. Eles não 
merecem morrer dessa forma.

 : Não tire os insetos do seu ambiente 
natural. Os insetos têm funções 
importantes no nosso planeta.

Mosca polinizando 
uma flor


