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A energia do 
dia a dia
Ana Paula Penna da Silva, Daniel Cabral Teixeira, Fabiana Cordeiro, Fernanda Souza de Oliveira 

Campos, Onofre Saback dos Anjos e Silvana S. A. Mesquita

Introdução 

Caro professor! 

A Unidade 1 é dedicada ao estudo da energia. Os principais objetivos des-

ta unidade são: relacionar as leis da termodinâmica com alguns processos bio-

lógicos, buscando definir a obtenção de energia pelos seres vivos autotróficos e 

heterotróficos; definir teia e cadeia alimentar e representar graficamente as quan-

tidades de energia potencial em cada nível trófico. 

Considerando a Lei da conservação da massa, de Lavoisier, que diz: “Na 

Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, esta unidade visa com-

preender a transferência de energia ao longo das cadeias alimentares.

Professor, mais adiante são apresentadas propostas de orientações peda-

gógicas e de atividades participativas e dinâmicas referente às diferentes seções, 

promovendo uma maior possibilidade de trabalho com o material do aluno. As 

dinâmicas apresentadas nesta unidade procuram contribuir para um processo de 

aprendizado mais interativo e ativo por parte dos alunos a fim de que se possa 

alcançar dos objetivos propostos nesta unidade.

Na primeira aula desta unidade, sugerimos que seja feita a introdução do 

assunto de forma contextualizada, procurando, além de expor conteúdos, de-

senvolver habilidades, de forma que os alunos correlacionem o cotidiano com os 

conceitos apresentados. Desse modo, disponibilizamos dois vídeos com diferen-

tes perspectivas e formas distintas de abordagem do tema. O primeiro apresen-

ta as etapas da respiração celular com ênfase para os processos de liberação de 

energia, visando associar alimentação - papel do oxigênio - energia. O segundo 

vídeo expõe a transferência de energia através dos níveis tróficos de uma cadeia 

alimentar.

Para continuarmos o trabalho com os conteúdos já inseridos, propomos 

para cada seção da unidade duas ou três atividades. Na seção 1, propomos duas 

atividades, uma das quais visa à observação das transformações de energia no dia  
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a dia dos alunos, utilizando recorte de eletrodomésticos de encartes de lojas. A outra atividade é a exibição de um 

vídeo onde propomos que os alunos identifiquem processos de transformações de energias e as associem ao meta-

bolismo dos seres vivos. Na seção 2, há a opção de uma brincadeira interativa de “sobe e desce” com placa de identifi-

cação dos seres vivos autotróficos e heterotróficos. Como segunda opção, propomos a criação de cenas dramatizadas 

pelos alunos para responder à questão: Como consigo alimento? Na seção 3, os conceitos de autotrofia e heterotrofia 

são aprofundados e os alunos são convidados a construir uma teia alimentar. Na seção 4, temos a opção de trabalhar 

com a imagem de uma pirâmide ecológica e a interpretarão de gráficos relacionados ao assunto.

Professor, as atividades apresentadas são apenas um recorte de possibilidades visando facilitar o processo de 

aprendizagem. Sinta-se à vontade para alterar qualquer atividade, pois compreendemos que cada escola e cada sala 

de aula apresenta um universo particular.

Ao concluir esta unidade, recomendamos que os conhecimentos adquiridos sejam consolidados com uma 

revisão e uma avaliação. Para isto, sugerimos uma atividade livre em que o aluno deverá expressar o entendimento 

sobre o tema “A energia que sustenta a vida”.



Ciências da Natureza e suas Tecnologias • Biologia 7

Apresentação da unidade do material do aluno

Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina Volume Módulo Unidade
Estimativa de aulas para 

essa unidade

Biologia 2 4 1 4 aulas de 2 tempos

Titulo da unidade Tema

A energia do dia a dia

Transformações de energia para a manutenção

da vida na Terra

Seres autotróficos

Seres heterotróficos

Cadeias alimentares

Níveis tróficos

Teias alimentares

Pirâmides ecológicas

Objetivos da unidade

Relacionar as Leis da termodinâmica às Leis que regem a vida.

Apresentar as duas diferentes estratégias de obtenção de alimento: o auto e heterotrofismo.

Definir cadeia e teia alimentar.

Representar graficamente as quantidades de energia potencial encontradas em diferentes níveis tróficos.

Seções
Páginas no material  

do aluno

A energia flui 9 a 11

 Autotróficos x heterotróficos 11 a 14

A energia dentro dos seres vivos... 14 a 19

Pirâmides ecológicas 19 a 21
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A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto, 

a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.

Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.

Vamos lá!

Recursos e ideias para o Professor

Tipos de Atividades

Para  dar suporte às aulas,  seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes 

à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais

São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas

Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Avaliação

Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios

Proposições de exercícios complementares



Ciências da Natureza e suas Tecnologias • Biologia 9

Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Respiração e 
energia

Datashow com 
computador, DVD e 

som

Vídeo sobre as principais 
etapas da respiração ce-
lular a fim de introduzir 

o conhecimento sobre o 
processo de transforma-

ção de energia.

Turma inteira 30 minutos

Cadeia ali-
mentar e Flu-
xo de energia 

em vídeo

Vídeo “Cadeia Ali-
mentar”, datashow 
com computador e 

som

Exibição do vídeo sobre 
cadeias alimentares que 

ressalta o fluxo de energia 
através dos níveis tróficos.

Turma inteira 30 minutos

 

Seção 1 − A energia flui
Páginas no material do aluno

9 a 11

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Na Natureza 
nada se cria, 

nada se 
perde... tudo 

apenas se 
transforma.

Encartes de 
lojas de eletro-

domésticos, 
revistas ou 

jornais, cola, 
tesoura

A atividade propõe a obser-
vação das transformações 
de energia no dia a dia dos 

alunos, utilizando recorte de 
imagens de eletrodomésticos 
de encartes de lojas, revistas 

ou jornais. 

Individual 50 minutos

De onde vem 
a energia 
elétrica?

Datashow com 
computador e 
som e o vídeo 

“De onde 
vem a energia 

elétrica?”

Exibição do vídeo da TV Esco-
la chamado “De onde vem a 

energia elétrica?” com o obje-
tivo de apresentar aos alunos 
processos de transformação 
de energia para que os asso-
ciem aos processos metabóli-

cos dos seres vivos.

Atividade 
em grupos 

de diferentes 
composições 
e tamanhos.

50 minutos
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Seção 2 − Autotróficos x heterotróficos
Páginas no material do aluno

11 a 14

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

“Brincadeira 
das placas”

Para cada aluno: material 
copiado para distribuição 

em sala ou folha em 
branco de papel (formato 
A4), tesoura, pelo menos 

5 canetas e/ou lápis, 
fita adesiva, papelão ou 

cartolina.

Brincadeira interativa de 
identificação dos seres 

vivos autotróficos e 
heterotróficos. 

Dois grupos 50 minutos

Como consigo 
alimento?

Papel para o sorteio dos 
personagens.

Montagem de cenas 
dramatizadas pelos 

alunos para responder à 
questão: Como consigo 

alimento?

Seis grupos 50 minutos

 

Seção 3 − A energia dentro dos seres vivos...
Páginas no material do aluno

14 a 19

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Diferenciando 
e aprendendo 

conceitos 
interessantes.

Material 
copiado para 
distribuição 
em sala de 

aula.

Atividade em que os 
alunos poderão entender 

conceitos importantes 
sobre autotrofia e 

heterotrofia por meio de 
uma leitura coletiva de 

texto.

Turma inteira 40 minutos

Construindo 
cadeias 

alimentares

Material 
copiado para 
distribuição 
em sala de 

aula.

Proposta de atividade em 
formato de jogo em que os 

alunos deverão construir 
uma teia alimentar.

Grupos de 5 
alunos 40 minutos
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Seção 4 −  Pirâmides ecológicas
Páginas no material do aluno

19 a 21

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Projetando 
uma pirâmide

Datashow com 
computador e pro-
grama de planilha 

Excel.

Através do auxílio de 
um editor de planilhas 
e gráficos, propomos a 

interpretação dos dados da 
biomassa de diversos locais 

e o desenvolvimento das 
noções de conversão de 

unidades. 

Individual 10 minutos

Decifrando a 
pirâmide

Datashow com 
computador

Através do auxílio de 
um editor de planilhas 
e gráficos, propomos a 

interpretação dos gráficos 
da pirâmide que foram 
gerados pelos dados do 

exercício anterior.

4 grupos 20 minutos

Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Energia que 
sustenta a 

vida..

Folhas e material 
para desenho

Avaliação com respostas 
abertas em que o aluno 

deve se expressar, de forma 
escrita, sobre o que pensa 

em relação ao tema.

Individual 20 minutos
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Respiração e 
energia

Datashow com 
computador, DVD 

e som

Vídeo sobre as principais 
etapas da respiração ce-
lular a fim de introduzir 

o conhecimento sobre o 
processo de transforma-

ção de energia.

Turma inteira 30 minutos

Aspectos operacionais

Para iniciarmos o estudo do processo de obtenção de energia, propomos, como atividade inicial, um vídeo que 

pode ser encontrado no pen drive do professor e no sítio: http://www.youtube.com/watch?v=P7OZ7In6aRk. Neste 

vídeo, são apresentadas as principais reações que ocorrem na respiração celular. Pense que, aqui, o foco da atividade 

não são as etapas químicas e sim como a energia é obtida a partir de um composto orgânico, passando por uma série 

de transformações. 

Figura 1 – Imagem de uma das cenas do vídeo sobre respiração celular.
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Aspectos pedagógicos

Professor, como esta  é uma atividade inicial, propomos que se discuta algumas questões chaves:

 � Qual a função da respiração celular?

 � Qual o papel do oxigênio na respiração?

 � Por que quando respiramos liberamos água? 

 � Qual o tipo de energia armazenada no composto orgânico chamado glicose?

 � Qual a origem da glicose utilizada na respiração celular?

Trata-se ainda de uma ótima oportunidade para introduzir conceitos como produção de ATP e qual a função 

deste composto para as células. 

Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cadeia alimentar 
e fluxo de energia 

em vídeo

Vídeo “Cadeia 
Alimentar”, 

datashow com 
computador e 

som

Exibição do vídeo sobre 
cadeias alimentares que 

ressalta o fluxo de energia 
através dos níveis tróficos.

Turma 
inteira 30 minutos

Aspectos operacionais

Professor, outra sugestão para iniciarmos o estudo das transformações de energia para a manutenção da vida 

na Terra é associá-lo ao fluxo de energia entre os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Para isso, propomos como 

atividade inicial o vídeo “Cadeia Alimentar”, com 7 minutos de duração e que aborda os conceitos de:

 � ecossistemas; 

 � seres autotróficos e heterotróficos; 

 � cadeia e teia alimentares. 

Além destes conceitos, o vídeo apresenta os processos de circulação de matéria e fluxo de energia ao longo da 

cadeia alimentar; tudo isso acompanhado por imagens e animações dos processos descritos.
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Este vídeo pode ser encontrado no pen drive do professor e no sítio: http://www.youtube.com/

watch?v=mXT2RIJiarA.

Figura 2 – Uma das cenas do vídeo sobre cadeia alimentar.

Aspectos pedagógicos

Professor, como esta é uma atividade inicial, propomos que você discuta com seus alunos os principais con-

ceitos relacionados às cadeias alimentares associando-os ao papel dos seres autotróficos e dos heterotróficos na 

Natureza. Sugerimos que apresente a estrutura e importância dos produtores, consumidores e decompositores com 

destaque para o fluxo de energia a partir do sol e da fotossíntese.
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Seção 1 − A energia flui
Páginas no material do aluno

9 a 11

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Na Nature-
za nada se 

cria, nada se 
perde... tudo 

apenas se 
transforma.

Encartes de lojas 
de eletrodomés-

ticos, revistas 
ou jornais, cola, 

tesoura

A atividade propõe a observação 
das transformações de energia 

no dia a dia dos alunos, 
utilizando recorte de imagens de 
eletrodomésticos de encartes de 

lojas, revistas ou jornais.

Individual 50 minutos

Aspectos operacionais

Professor, com esta atividade gostaríamos de levar os alunos à reflexão sobre a frase “Na Natureza nada se 

cria, nada se perde... tudo apenas se transforma”, relacionando-a com os processos de transformação de energia que 

podem ser observadas no dia a dia dos alunos.

A ideia inicial é pedir que os alunos tragam encartes de lojas e/ou revistas e jornais com imagens de eletrodo-

mésticos para identificarem como a energia inicial pode ser transformada. 

Inicie a aula com uma discussão sobre os diferentes tipos de energia, e como elas se transformam em outras 

formas de energia. Pode-se partir das diferentes formas de obtenção de energia elétrica em diferentes partes do mun-

do, como uso da energia eólica ou solar, as usinas hidrelétricas, termoelétricas ou usinas nucleares.

Para ampliar o debate, peça aos alunos que recortem imagens de diferentes eletrodomésticos buscando uma 

grande variedade de opções e, depois, completem o quadro a seguir. 
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Eletrodoméstico
Fonte de energia

(energia fornecida)
Para que serve?

Energia foi transfor-
mada em...(energia 

útil)
Geladeira

Elétrica
Retirar o calor dos alimen-
tos e assim conservá-los 

por mais tempo
Térmica

Televisão

Elétrica Transmitir imagens e som Luminosa e sonora

Ferro de passar roupa

Elétrica
Aquecer a roupa para 

desamassá-la
Térmica

Ventilador

Elétrica
Produzir vento a partir da 

movimentação das hélices
Mecânica

Fonte das imagens:  
Ferro: http://www.sxc.hu/photo/1039796 - Autor: lilieks’s. 
Televisão: http://www.sxc.hu/photo/682379 - Autor: Zern Liew. 
Ventilador: http://www.sxc.hu/photo/592127 - Autor: Dmitry Mayatskyy. 
Geladeira: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Refrigerator_Liebherr_Comfort.jpg?uselang=pt-br – Autor: Pavel Ševela.
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Professor, para auxiliar no trabalho em sala de aula, estamos disponibilizando esta tabela também no pen drive 

da disciplina.

Aspectos pedagógicos

Professor, ao longo da atividade, incentive os alunos a identificarem o maior número possível de exemplos 

com os encartes de eletrodomésticos de transformação da energia que flui da tomada para uma nova forma de ener-

gia útil. Pode-se ainda selecionar aparelhos que não se utilizam de energia elétrica como fonte inicial, como lanternas 

à pilha ou à bateria - neste caso a energia inicial seria química. 

Pode-se perceber que muitos dos eletrodomésticos modernos utilizam energia elétrica como fonte inicial de 

energia. Sendo assim, você poderá aproveitar para pedir aos alunos que identifiquem os diferentes processos de 

obtenção desta energia pelos diversos países. Os temas das usinas hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, 

energia solar e eólica podem ser debatidos e associados a questões ambientais. 

Por fim, sugerimos que o debate possa ser ampliado para o processo de transformação de energia que ocorre 

na Natureza, refletindo sobre a questão de que todas as manifestações da vida são acompanhadas por trocas de 

energia, ainda que não se crie ou destrua energia alguma. Alguns exemplos seriam a conversão da energia solar em 

calor responsável pelo aquecimento do planeta, ou da energia solar convertida em energia química pela fotossíntese.

Seção 1 − A energia flui
Páginas no material do aluno

9 a 11

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

De onde vem 
a energia 
elétrica?

Datashow com 
computador e 
som e o vídeo 

“De onde 
vem a energia 

elétrica?”

Exibição do vídeo da TV 
Escola chamado “De onde 

vem a energia elétrica?” com 
o objetivo de apresentar 
aos alunos processos de 

transformação de energia 
para que os associem aos 

processos metabólicos dos 
seres vivos.

Atividade 
em grupos 

de diferentes 
composições e 

tamanhos.

50 minutos
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Aspectos operacionais

Professor, sugerimos a exibição do vídeo da TV Escola “De onde vem a energia elétrica?” (duração: 4 minutos) 

com intuito de fomentar um debate sobre as leis da termodinâmica que envolvem transformação de energia. Embora 

seja um desenho animado, pode ser trabalhado para um público de qualquer idade. O vídeo conta a história de uma 

menina curiosa que quer saber de onde vem a energia elétrica. 

Figura 3 – Imagem do vídeo que encontra-se disponível no pen drive do professor e no endereço http://www.dominiopubli-
co.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=19776.

Depois do vídeo, proponha que os alunos escrevam no caderno uma resposta para a pergunta: De onde vem 

a energia elétrica?

Para dinamizar, as respostas poderão ser comparadas e complementadas primeiro entre duplas, depois entre 

grupos de quatro alunos, depois entre dois grupos, ampliando, sucessivamente, até chegar à turma toda.   

É importante orientar os alunos para destacarem os processos de transformações de energia apresentados no vídeo.

Aspectos pedagógicos

Professor, a atividade é um primeiro passo para levar os alunos ao entendimento de que, na Natureza, a energia 

flui dentro dos diversos ecossistemas. A leitura do parágrafo a seguir que se encontra no material do aluno página 7 

pode contribuir para concluir esta atividade. DIAG: numeração a ser trocada após diagramação do material do aluno.
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Dos organismos aos ecossistemas, toda a biosfera possui a característica termodinâmica de criar e manter 
um grau bem elevado de ordem interior. Todas as manifestações da vida são acompanhadas por trocas de 
energia, ainda que não se crie ou destrua energia alguma. Sem transferência de energia, não haveria vida. 
Assim, as relações entre plantas produtoras e animais consumidores, entre predador e presa e toda a infini-
dade de relações alimentares que se estabelecem são governadas pelas mesmas leis básicas que regem os 
sistemas não vivos, como os motores elétricos.

Após a leitura, pode-se solicitar que os alunos deem exemplos dessas trocas de energia que ocorrem na Natu-

reza, como, por exemplo, as transformações de energia solar em energia química ocorridas no processo de fotossín-

tese ou as transferências de energia através das cadeias alimentares. 

 

Seção 2 − Autotróficos x heterotróficos
Páginas no material do aluno

11 a 14

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

“Brincadeira 
das placas”

Para cada aluno: ma-
terial copiado para 

distribuição em sala 
ou folha em branco 

de papel (formato A4), 
tesoura, pelo menos 5 
canetas e/ou lápis, fita 

adesiva, papelão ou 
cartolina

Brincadeira interativa de 
identificação dos seres 
vivos autotróficos e he-

terotróficos. 

Dois grupos 50 minutos

Aspectos operacionais

Olá professor, desta vez estamos propondo dar uma animada em nossos alunos da Nova EJA através de uma 

brincadeira interativa com o objetivo de levá-los a identificar os seres vivos autotróficos e os heterotróficos.

Professor, como esta atividade demanda conhecimento sobre o tema ecossistema, sugerimos relembrar al-

guns conceitos e\ou introduzir novos, como:

 � seres autotróficos e heterotróficos;

 � definição de ecossistema e exemplos;
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 � relações ecológicas com destaque para mutualismo, predatismo e parasitismo;

 � conceito de decompositores ou saprófitas.

Etapas de desenvolvimento da atividade:

1. Os alunos, individualmente, deverão confeccionar cinco placas, usando uma folha de papel A4. Você poderá 

distribuir as folhas já com os textos impressos (modelo disponível no pen drive da disciplina) ou pedir que cada aluno 

escreva, em sua folha em branco, as expressões constantes na tabela a seguir. Cada uma das expressões formará uma 

placa, como pode ser visto no modelo da Figura 4.

AUTOTRÓFICO
HETEROTRÓFICO - Predador
HETEROTRÓFICO - Parasita

HETEROTRÓFICO - Mutualista
HETEROTRÓFICO-  Saprófita

Depois de cortar cada faixa, os alunos podem colar em um papelão ou cartolina e fixar uma caneta, para servir 

como suporte, com uma fita adesiva criando uma “placa” (Figura 4).

Figura 4 – Modelo de como as placas deverão ser montadas. 

2. Prontas as placas, divida a turma em dois lados (lado A e lado B).

3. Escolha um ecossistema qualquer (exemplos: deserto, floresta, oceano, savana) para a primeira rodada e 

anuncie para um dos grupos (faça um cara ou coroa para escolher quem começa).
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4. Para ficar mais fácil o exemplo, digamos que o lado A começará. Sendo assim, após anunciar o ecossiste-

ma, os alunos deste lado levantam, aleatoriamente, uma das cinco placas que têm. Conte para verificar a placa que 

apareceu mais vezes. Por exemplo, digamos que a maioria dos alunos levantou a placa “autotrófico”. Isto quer dizer 

que, cada aluno do lado B precisará dar um exemplo de ser autotrófico do ecossistema que foi anunciado por você. O 

número de exemplos corretos vai sendo registrado no quadro como pontuação para o lado que acertou. 

5. Reveze o lado que responde e que levanta a placa, a fim de que todos pontuem.

6. Vence quem pontuar mais ao longo do número de rodadas que o professor define no início do jogo. O ecos-

sistema pode ser trocado a cada rodada ou após uma sequência de quatro ou cinco levantamentos de placas.

Aspectos pedagógicos

Professor, caso surjam dúvidas quanto à nomenclatura das placas, os alunos podem ser convidados a explorar 

o conteúdo da seção 2 do material do aluno ou pode ser debatido em sala com alguns exemplos iniciais.

O nosso objetivo é despertar o interesse dos alunos para uma nomenclatura pouco usual em seu dia a dia e 

favorecer o reconhecimento dos diferentes processos de obtenção de energia entre os seres vivos.

Seção 2 − Autotróficos x heterotróficos
Páginas no material do aluno

11 a 14

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Como consigo 
alimento?

Papel para o 
sorteio dos 

personagens.

Montagem de ce-
nas dramatizadas 
pelos alunos para 
responder à ques-
tão: Como consigo 

alimento?

Seis grupos 50 minutos

Aspectos operacionais

Olá professor, nesta atividade estamos propondo o desenvolvimento de pequenas dramatizações nas quais os 

alunos criarão uma cena para responder à questão: Como consigo alimento?

Descreveremos, a seguir, um passo a passo para implementar a atividade:

1. Divida a turma em seis grupos e sorteie os seres vivos que serão representados por cada grupo, conforme 

tabela a seguir:



22

Formigas Leoas
Girassóis Carrapatos
Urubus Bactérias

2. Proponha que cada grupo crie uma situação de como o ser vivo representado obtém alimento na Natureza. 

Neste caso, os seres vivos do mesmo grupo poderão conversar entre si “tramando” uma estratégia de busca do seu 

alimento.

3. Deixe os grupos se organizarem e ensaiarem suas cenas por 20 minutos. Oriente que não precisa ser apre-

sentado nada muito complexo e que cada grupo terá apenas 5 minutos para dramatizar sua cena: Como consigo 

alimento?

4. Após as apresentações, defina seres autotróficos e heterotróficos. Depois solicite aos alunos que identifi-

quem, a partir das dramatizações,  quais os seres que pertencem a cada grupo (autotróficos e heterotróficos).

Aspectos pedagógicos

Professor, a atividade de dramatização com jovens e adultos é uma oportunidade de participação efetiva no 

processo de construção de conhecimentos. É importante que você acompanhe os grupos sugerindo e dando ideias 

de como ampliar o senso comum e enriquecer a cena. Caso ache interessante, poderá sugerir outros seres que façam 

parte do cotidiano dos alunos ou que façam outras performances artísticas dentro desta mesma questão.

Seção 3 − A energia dentro dos seres vivos...
Páginas no material do aluno

14 a 19

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Diferenciando 
e aprendendo 

conceitos 
interessantes

Material 
copiado para 
distribuição 
em sala de 

aula

Atividade em que os 
alunos poderão entender 

conceitos importantes 
sobre autotrofia e 

heterotrofia por meio de 
uma leitura coletiva de 

texto. 

Turma inteira 40 minutos
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Aspectos operacionais

Professor, propomos esta atividade na qual são discutidos conceitos importantes como a diferença entre seres 

autótrofos e heterótrofos. Além disso, abre oportunidade para o debate sobre a relação que existe entre os seres pro-

dutores e consumidores e sua correlação com teias alimentares.

Aspectos pedagógicos

Professor trabalhe os conceitos importantes em ecologia e sua relação com a produção de energia. Como e 

por que os consumidores estão na base das cadeias alimentares e a relação entre seu modo de produção de energia.  

Defina bem esses conceitos com os alunos, e trabalhe os elementos das cadeias alimentares dadas no texto.

 

Seção 3 − A energia dentro dos seres vivos
Páginas no material do aluno

14 a 19

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta Divisão da Turma
Tempo  

Estimado

Construindo 
cadeias 

alimentares

Material 
copiado para 
distribuição 
em sala de 

aula

Proposta de atividade 
em formato de jogo em 
que os alunos deverão 

construir uma teia 
alimentar. 

Grupos de 5 alu-
nos 40 minutos

Aspectos operacionais

Professor, esta atividade é um jogo e sua descrição completa pode ser encontrada no sítio: http://www.icb.

ufmg.br/grad/labensino/PAE%20do%20site/Ecologia/cadeia%20alimentar/jogos/Construindo%20cadeias%20ali-

mentares.pdf e no pen drive do professor. A seguir listamos um passo a passo para sua realização:

1. Como a quantidade de cartas do jogo limita a cinco jogadores, separe os alunos em grupos de 05 alunos. 

Você provavelmente terá alguns grupos de cinco alunos, sendo assim, imprima o jogo para a quantidade de grupos 

que sua turma terá.

2. O jogo contém cartas, como de um baralho, que permitem formar sequências de cadeias alimentares. Há 

também cartas com perguntas relacionadas ao jogo.

3. O baralho é formado por cinco sequências distintas de cadeias alimentares, que podem ser diferenciadas 

por cores específicas. 



24

4. Cada sequência possui cinco elementos, incluindo um produtor, três consumidores (primário, secundário e 

terciário) e um decompositor. Há também o coringa, representando algum elemento que interfere no funcionamento 

de um ecossistema (derramamento de petróleo, desmatamento, incêndio, esgoto). As imagens a seguir são as cartas 

do jogo.
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5. Com esse número de cadeias apresentadas pelas cartas (cinco), o jogo funciona para 5 jogadores e deve-se 

escolher apenas uma das quatro cartas de impacto ambiental. Veja que existem quatro cartas de impacto ambiental. 

Porém, só uma será utilizada pelo grupo. Assim, teremos uma carta a mais no jogo e somente um jogador com 6 cartas. 

6. As cartas serão embaralhadas e distribuídas igualmente. Com isso, teremos as cadeias alimentares embara-

lhadas e divididas entre os jogadores e uma carta extra (o coringa) que atrapalha a formação da sequência correta. 

7. O aluno que receber seis cartas começará o jogo. Ele vai analisar as cartas em sua mão e  passará, virada para 

baixo, para o jogador a sua direita, aquela que ele achar que não fará parte da sequência que ele se propõe  montar. 

8. O jogador que receber a carta analisará as opções de suas cartas, e escolherá uma que não lhe convém para 

passar para o outro jogador a sua direita e assim sucessivamente. Cada um terá que formar uma sequência específica 

e na ordem correta. 

9. Quando a sequência for obtida, o aluno baixará suas cartas “discretamente”. Quando isso acontecer, os ou-

tros também terão que abaixar suas cartas, mesmo que não tenham uma sequência formada. O último a baixar terá 

que tirar uma carta com uma pergunta e respondê-la, como se fosse uma prenda. O aluno que receber um coringa 

terá que segurá-lo na mão por uma rodada. 
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As cartas com questões terão as seguintes perguntas:

 � Todo ser vivo faz parte de uma cadeia alimentar?

 � Os seres só fazem parte de uma cadeia ou podem fazer parte de várias delas?

 � O que são produtores e qual a sua importância para o ecossistema?

 � Qual a diferença entre um consumidor primário, um consumidor secundário e um onívoro? Dê exemplos 

de cada um.

 � O que são decompositores e qual a sua atuação nos ecossistemas?

 � O que são níveis tróficos de uma cadeia alimentar? Quais os três níveis tróficos presentes numa cadeia 

alimentar completa?

 � Qual a diferença entre cadeia e teia alimentar?

 � Conceitue nicho ecológico.

 � O que você espera que aconteça com a cadeia alimentar de um rio onde haja despejo de esgoto?

 � Quais os possíveis efeitos do derramamento de petróleo sobre os produtores? A partir desse efeito, os de-

mais níveis tróficos também podem ser afetados? Como?

 � O desmatamento causa fuga de animais para locais ainda não devastados. Qual é o impacto disso para 

estes animais?

Aspectos pedagógicos

Professor, além de ajudar na construção do conhecimento, esta atividade é uma possibilidade de apresentar 

conceitos importantes para os alunos. Ao construírem as cadeias alimentares, o aluno será capaz de entender como 

funciona uma cadeia alimentar e sua importância para manutenção da vida na terra. Toda a vida no planeta é susten-

tada indiretamente pelo Sol, pois todos os animais carnívoros dependem dos herbívoros e esses dependem do sol. 

Além disso, explique como as cartas “coringas” podem afetar esse equilíbrio, citando como o super ou subcrescimento 

afetam toda a cadeia alimentar.

Procure fazer os alunos jogarem várias partidas para que, pelo menos, a maior parte das cartas com perguntas 

possam ser respondidas e suas questões discutidas.
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Seção 4 − Pirâmides ecológicas
Páginas no material do aluno

19 a 21

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Projetando 
uma 

pirâmide

Datashow com com-
putador e programa de 

planilha Excel

Através do auxílio de 
um editor de planilhas 
e gráficos, propomos 
a interpretação dos 
dados da biomassa 

de diversos locais e o 
desenvolvimento das 

noções de conversão de 
unidades. 

Individual 10 minutos

Aspectos operacionais

Caro amigo professor, para que se possa desenvolver ainda mais as noções sobre pirâmides ecológicas e sua 

função, propomos uma atividade onde os dados da biomassa de diversos locais poderão ser interpretados, auxiliando 

no posicionamento do ser perante a sociedade ao interpretar as interações antrópicas. Para isso, compusemos uma 

planilha, que está disponível no pen drive da disciplina, com os dados de 4 ecossistemas, 2 mais preservados e 2 artifi-

ciais (antrópicos). Os dados apresentados de biomassa dos produtores e consumidores, até o terciário, estão em t/ha 

e podem ser transformadas para g/m2. Para isso, fornecemos a fórmula da conversão através de uma simples regra de 

três e divisão, todas disponíveis no programa editor de planilhas. Os valores são ilustrativos.
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Aspectos pedagógicos

Para ajudar a despertar o interesse sobre a temática, relembre um pouco da ciclagem de nutriente e que a bio-

massa é altamente composta de carbono. Além disso, discuta o fato de que quando há uma grande diversidade, há 

grande adaptação de variados nichos naturais e que, quanto mais artificiais, mais dificuldade do ecossistema se de-

senvolver, pois apresenta poucos nichos para adaptação, como por exemplo, no asfalto, concreto, solo com pisoteio 

do gado, agrotóxicos ou muita poluição. Você também pode focar na discussão sobre os valores de cada ecossistema 

depois de convertê-los na fórmula da regra de três que está na célula L9 da planilha, que é: =(B4*I14)/G14. Os cálculos 

que estão exemplificados na planilha são da conversão da Mata Atlântica apenas. Se houver uma sala de computado-

res, você pode deixá-los completar esta planilha. 

Professor, à primeira vista, esta atividade pode parecer complexa para os alunos, mas observe que o cálculo 

utilizado na planilha é de regra de três simples e será realizada por você com o uso do recurso tecnológico (a planilha 

Excel). O foco principal aqui não é a realização da conta em si, mas a percepção de que, com a alteração do ambiente, 

teremos poucos nichos para a adaptação, e é a análise dos resultados que dará essa visão global.

Seção 4 −  Decifrando a pirâmide
Páginas no material do aluno

19 a 21

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Vamos estudar 
as pistas da 
evolução?

Datashow com 
computador

Através do auxílio de um 
editor de planilhas e gráfi-

cos, propomos a interpreta-
ção dos gráficos da pirâmide 

que foram gerados pelos 
dados do exercício anterior. 

4 grupos 20 minutos

Aspectos operacionais

Caro colega professor, está é uma atividade complementar à atividade anterior. Para ela, também necessita-

remos da planilha que está disponível no pen drive do professor. Para esta atividade, basta entrar na aba que indica 

os gráficos (parte inferior da tabela). Dessa forma, a turma terá acesso aos dados referentes a cada exemplo utilizado 

na atividade já realizada. Já com a tabela aberta e projetada para a turma, divida os estudantes em quatro grupos, e 

sorteie um gráfico para cada grupo e peça que expliquem os valores e a produção de cada região. Além disso, peça 

que listem os seres que poderiam estar ocupando cada nível trófico e até mesmo que tentem decifrar que tipo de 

ambiente era referente ao gráfico de seu grupo. Para finalizar, peça que todos os grupos socializem suas observações.
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Aspectos pedagógicos

Os tipos de ambientes estão descritos nos dados da primeira aba do programa. Se você alterar estes dados, 
acontecerá o mesmo com os gráficos. Se possível, mostre esta mudança no programa para que eles possam ver esta 
facilidade na visualização dos dados através do gráfico do tipo pirâmide.

Acreditamos que pode haver dificuldades do aluno em responder qual é a biota envolvida na rede trófica, 
principalmente a marinha. Dessa forma, possivelmente será necessário lhes dar um suporte nessa etapa da atividade. 

Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Energia que 
sustenta a vida

Folhas e material 
para desenho

Avaliação com respostas 
abertas em que o aluno 

deve se expressar, de 
forma escrita, sobre o 

que pensa em relação ao 
tema.

Individual 20 minutos
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Aspectos operacionais

Olá caro professor, propomos uma atividade de avaliação aberta, em que o aluno possa se expressar livremen-

te sobre o tema, de forma escrita, para que seja apreciada por você a concatenação das construções do pensamento 

do aprendiz sobre a dinâmica da energia nos seres vivos. Sugerimos que seja uma redação curta de, no máximo, meia 

página, mas que possam também ser exploradas formas alternativas de comunicação do saber, como desenhos ou 

outra forma de comunicação.

O tema a ser desenvolvido é: A energia dos seres vivos. Mas é claro que se trata de uma sugestão, a ideia é que 

se fale sobre a origem e transformação da energia que circula nos seres vivos.

Aspectos pedagógicos

Para esta atividade de avaliação, é muito importante que seja lembrado ao aluno que existem formas de ob-

tenção de energia para os produtores, que nem sempre são oriundas do Sol diretamente, podendo ser do interior do 

manto da terra ou artificiais (antrópicas/estufas). Isso abre mais o leque do tema proposto.

Construa com os alunos como será o exercício daqueles que escolheram as formas alternativas de avaliação. 

Uma boa dica é o desenho com explicação, pois estes podem trazer um momento de diálogo direto com o aluno.
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Volume 2 • Módulo 4 • Biologia • Unidade 2

Interações 
ecológicas - 
A teia da vida
Ana Paula Penna da Silva, Daniel Cabral Teixeira, Fabiana Cordeiro, Fernanda Souza de Oliveira 

Campos, Onofre Saback dos Anjos e Silvana S. A. Mesquita

Introdução 

Olá, Professor!

A Unidade 2 é dedicada à análise da interdependência que existe entre 

os diferentes fatores bióticos e abióticos de um ecossistema. Sendo assim, abre 

excelente oportunidade para que possamos debater, junto aos estudantes, ques-

tões relacionadas às mudanças climáticas e suas principais consequências para a 

manutenção da vida na Terra. Além disso, aborda conceitos relevantes para o en-

tendimento do processo de evolução biológica e retoma o conceito de biodiversi-

dade, muito debatido na primeira unidade do Volume 1. Portanto, é uma unidade 

valiosa no tocante à compreensão da importância do equilíbrio ambiental para a 

manutenção do planeta onde vivemos.

 Para o início do desenvolvimento da temática na turma, sugerimos que 

seja utilizada uma atividade inicial, com o intuito de chamar a atenção dos alunos 

sobre a importância do estudo das diferentes relações ecológicas. Para isso, traze-

mos como sugestão duas atividades. Na primeira, propomos uma dinâmica para 

representar a cadeia alimentar de forma que possa ser debatido o fluxo de maté-

ria e energia no ambiente, além das diferentes relações que podem existir entre 

os seres vivos envolvidos. Na segunda sugestão de atividade inicial, propomos 

um jogo para desenvolver, junto aos alunos, conceitos relacionados às interações 

ecológicas. 

Para dar continuidade ao tema, sugerimos alguns recursos complemen-

tares ao conteúdo do material didático do aluno. Tais recursos apresentam-se as-

sociados às seções descritas neste material. Sugerimos a sua realização nas aulas 

subsequentes à aula inicial, conforme os alunos forem trabalhando com as seções. 
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É importante salientar a possibilidade de que sejam feitas alterações e adaptações em nossas propostas de 

atividades, uma vez que foram planejadas e organizadas de forma que você fique à vontade para conduzir, da melhor 

maneira, as suas aulas. 

Ao término desta Unidade, professor, recomendamos que se tenha a consolidação do aprendizado do aluno 

através de uma revisão dos assuntos mais importantes e um momento de avaliação. Para tal, sugerimos um mini se-

minário onde os alunos trabalharão em grupo para a montagem em sala de aula de cartazes sobre o tema: “relações 

harmônicas e desarmônicas”, com posterior apresentação e debate sobre a temática.
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Apresentação da unidade do material do aluno

Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina Volume Módulo Unidade
Estimativa de aulas para 

essa unidade

Biologia 2 4 2 4 aulas de 2 tempos

Titulo da unidade Tema

Interações ecológicas -  A teia da vida

Relações harmônicas

Relações desarmônicas

Interações ecológicas

Evolução

Objetivos da unidade

Analisar as inter-relações e interdependências entre os diferentes organismos e com os fatores abióticos 

do meio, explicando como essas relações contribuem para a estabilidade do ecossistema.

Investigar como as mudanças nas condições ambientais afetam os organismos e as dinâmicas populacionais.

Reconhecer a importância da evolução nos processos biológicos e no surgimento da biodiversidade.

Exemplificar a Seleção Natural.

Seções
Páginas no material  

do aluno

Decifrando os padrões 35

Relações harmônicas intraespecíficas 36 a 39

Relações harmônicas interespecíficas 40 a 44

Relações desarmônicas interespecíficas 44 a 49

Relações desarmônicas entre seres da mesma espécie 50 a 52

Interações ecológicas e evolução 52 a 54
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A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto, 

a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.

Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.

Vamos lá!

Recursos e ideias para o Professor

Tipos de Atividades

Para  dar suporte às aulas,  seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes 

à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais

São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas

Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Avaliação

Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios

Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Formando 
uma cadeia 
alimentar

Cartões 
verdes, cartões 

vermelhos e 
novelos de lã

Dinâmica realizada em sala 
de aula onde os alunos irão 
formar uma cadeia alimen-

tar e poderão conhecer con-
ceitos básicos relacionados 

ao tema.

Turma toda 20 minutos

Jogo do “Mico” 
das interações 

ecológicas

28 cartas sobre 
relações ecoló-

gicas

Jogo para revisar e fixar os 
conhecimentos relacionados 

às interações ecológicas. 
O objetivo é tentar formar 
os pares de cartas o mais 
rápido possível para não 

ficar por último e ser o 
“Mico”.

Grupos de 3 
alunos 40 minutos
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Seção 1 − Decifrando padrões
Páginas no material do aluno

35

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cuidado com 
a jaguatirica

Cartões (ver-
des, brancos 
e vermelhos), 
apito e bar-
bante para a 

montagem de 
crachás

Dramatização em que os 
alunos irão representar uma 

cadeia alimentar para que 
possam compreender o con-
ceito de relação harmônica e 
desarmônica. Esta atividade é 

adaptada do original 
disponível no site:  

http://educar.sc.usp.br/cien-
cias/ecologia/ativida.html

Três grupos 20 minutos

Animação: 
"Chico Bento 
em: o causo 

das formigas" 

Datashow com 
computador, 

acesso à 
internet e 

som para a 
apresentação 
de animação 

em sala

Apresentação de uma anima-
ção para o desenvolvimento 
da temática sobre relações 

entre os seres vivos.

Turma inteira 15 minutos
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Seção 2 − Relações Harmônicas Intraespecíficas
Páginas no material do aluno

36 a 39

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Sociedade dos 
insetos

Datashow com 
computador

Animação e debate sobre 
a relação harmônica 

intraespecífica: sociedade.
Turma inteira 20 minutos

Sociedade ou 
colônia?

Folha impressa 
contendo 
imagens 

sobre relações 
harmônicas. As 
imagens estão 
disponíveis no 

pen drive do 
professor.

Atividade com imagens que 
levem o aluno a reconhecer 

relações ecológicas 
harmônicas, no caso: 
sociedade e colônia.

Grupos de 5 
alunos 30 minutos

 

Seção 3 − Relações Harmônicas Interespecíficas
Páginas no material do aluno

40 a 44

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Exemplo de 
Simbiose: 
bactéria e 

leguminosa

Datashow com 
computador

Animação seguida de 
debate sobre a relação 

harmônica interespecífica 
chamada simbiose. Nesta 
atividade, esta relação é 
exemplificada usando-se 

bactérias fixadoras de 
nitrogênio e leguminosas. 

Turma inteira 40 minutos

Quiz das relações 
harmônicas 

interespecíficas

Perguntas 
elaboradas 

para o quiz e 
caderno

Quiz sobre as 
relações harmônicas 

interespecíficas: simbiose, 
protocooperação e 

comensalismo. 

Turma dividida 
em grupos com 

tamanho de-
terminado pelo 

professor

40 minutos
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Seção 4 − Relações Desarmônicas Interespecíficas
Páginas no material do aluno

44 a 49

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Jogo de Cartas
Cartas do jogo, 
tesoura, cola e 
papel-cartão

Jogo de cartas sobre 
as relações ecológicas 

desarmônicas 
interespecíficas: 

amensalismo, competição 
interespecíficas, predação e 

parasitismo.

Grupos com 
no máximo 4 

alunos
50 minutos

 A importância 
da predação

Datashow com 
computador

Vídeo e debate sobre 
predação. Turma inteira 50 minutos

Seção 5 − Relações desarmônicas entre seres 
da mesma espécie

Páginas no material do aluno

50 a 52

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Dinâmica da 
competição 

intraespecífica

Garrafas PET e 
2 vendas para 

os olhos

Dinâmica com objetivo de 
promover uma discussão 

sobre a relação ecológica do 
tipo competição. A atividade 
envolve a busca de garrafas 
PET com os olhos vendados 

para desencadear a 
construção do conceito de 
competição intraespecífica.

2 alunos 
voluntários e 
turma inteira

15 minutos

Ritual de 
acasalamento 

do pavão

Datashow com 
computador

Vídeo sobre dimorfismo 
sexual.  Turma inteira 15 minutos
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Seção 6 − Interações ecológicas e Evolução
Páginas no material do aluno

52 a 54

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Caça-palavras 
com conceitos 

sobre 
interações 

entre espécies 
e coevolução

Caça-palavras, 
disponível no pen 

drive do profes-
sor, impresso e 

distribuído para 
os alunos

Caça-palavras com os 
principais conceitos 
presentes na seção 

6 desta unidade: 
coevolução, herbivoria, 

simbiose, hospedeiro etc.

Duplas ou trios 20 minutos

Coevolução 
entre plantas e 
polinizadores

Datashow com 
computador, ma-
terial em power 

point disponibili-
zado no pen drive 

do professor e 
material do aluno

Apresentação de 
slides com fotos sobre 

coevolução entre plantas 
e polinizadores.

Turma inteira 20 minutos

Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Mini 
seminários

Livro didático do 
aluno, outros livros 

disponíveis na esco-
la e de propriedade 
dos alunos, carto-
linas e material de 
pintura e desenho

Montagem de cartazes 
em sala de aula sobre 
as diferentes relações 
entre os seres vivos e 
mini seminário para a 

apresentação do tema.

Turma dividida 
em grupos

2 aulas de 50 
minutos
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Formando 
uma cadeia 
alimentar

Cartões 
verdes, cartões 

vermelhos e 
novelos de lã

Dinâmica realizada em sala 
de aula onde os alunos irão 
formar uma cadeia alimen-

tar e poderão conhecer con-
ceitos básicos relacionados 

ao tema.

Turma toda 20 minutos

Aspectos operacionais

Olá professor, para iniciar esta unidade que trata das interações ecológicas e a formação de teias alimentares, 

propomos uma dinâmica que favorece a compreensão sobre a temática e levanta questionamentos que serão res-

pondidos, tanto ao final da atividade quanto ao longo da unidade. Para isso, prepare a sala de aula, afastando as car-

teiras escolares para os cantos de forma que tenhamos o espaço central da sala aberto e livre, facilitando a interação 

entre os alunos. Além disso, é necessário que, em momento anterior a esta aula,  preparem-se os cartões verdes e os 

cartões vermelhos, utilizando-se de papel colorido ou papel cartão. Vamos precisar, também, de novelos de lã para 

formar a teia alimentar. 

Etapa 1 - Preparação 

 � Forme um círculo com os alunos.

 � Escolha alguns alunos e lhes entregue os cartões verdes que representam os vegetais, ou seja, os seres 

produtores.

 � Peça que os alunos com os cartões verdes fiquem espalhados no interior do círculo formado.

 � Escolha alguns alunos que estão no círculo para receberem os cartões vermelhos. Eles irão representar os 

seres consumidores. 
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Etapa 2 - Realizando a dinâmica

Entregue para cada um dos alunos que está no centro do círculo (alunos com os cartões verdes que repre-

sentam os seres produtores) um novelo de lã e peça que amarrem a ponta na mão e em seguida passem para um 

dos colegas que está com um cartão vermelho (consumidor primário). Este deverá enrolar o novelo de lã no braço e 

passar para outro aluno que também tenha um cartão vermelho (consumidor secundário) e assim deverá ocorrer até 

que, cada novelo de lã, que iniciou com os alunos com cartões verdes, tenha chegado a três ou quatro colegas que 

tenham cartões vermelhos. Nesta etapa da atividade, teremos uma grande teia formada.

Professor aproveite, então, para promover um debate sobre o tema. Para auxiliar nesta etapa, lance algumas 

perguntas para a turma, como por exemplo: 

 �  Quem fornece energia aos consumidores secundários? Aos primários? E aos produtores? 

 �  Qual é o papel dos consumidores decompositores nessa teia? 

 �  O que aconteceria se um dos elos do novelo fosse extinto? 

Aspectos pedagógicos

Professor, aproveite que essa é uma atividade inicial para levantar outras questões que também serão aborda-

das durante a unidade, tais como as relações harmônicas e desarmônicas e como fatores abióticos podem interferir 

nesse processo. Além disso, peça que os alunos registrem em seus cadernos suas observações para que possam re-

tornar ao processo de reflexão sobre o tema ao longo da unidade.

Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Jogo do “Mico” 
das interações 

ecológicas

28 cartas sobre 
relações ecoló-

gicas

Jogo para revisar e fixar os 
conhecimentos relacionados 

às interações ecológicas. 
O objetivo é tentar formar 
os pares de cartas o mais 
rápido possível para não 

ficar por último e ser o 
“Mico”.

Grupos de 3 
alunos 40 minutos
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Aspectos operacionais

A Unidade 2 aborda as interações ecológicas. Diante dessa vasta temática, sugerimos como atividade inicial 

um jogo. Esse jogo tem o objetivo de aguçar a curiosidade dos alunos sobre as relações ecológicas harmônicas e 

desarmônicas.

Disponibilizamos aqui e no seu pen drive, algumas sugestões de cartas para o jogo. O interessante é fazer um 

total de 28 cartas por grupo, que poderão ser repetidas, se for o caso.

Colônias são agrupamentos de indivíduos da mesma 

espécie, unidos anatomicamente. Os indivíduos de uma co-

lônia dependem tanto do conjunto que eles são incapazes 

de viver isoladamente.

Caravela

Sociedades são agrupamentos de indivíduos que, em-

bora não apresentem qualquer tipo de ligação anatômica, 

desenvolveram o comportamento gregário, ou seja, têm 

uma grande tendência de viverem juntos.

Abelha

Simbiose é um tipo de mutualismo (existe benefício 

mútuo, ou seja, para as duas espécies envolvidas) em que 

a interdependência é tão grande a ponto de eles não se-

rem capazes de viver isoladamente.

Líquen
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Protocooperação é uma relação de mutualismo (de 

benefício mútuo entre animais de diferentes espécies) em 

que os seres não dependem dessa relação para sua sobre-

vivência, mesmo ela sendo boa para ambas as partes.

Boi e pássaro

Parasitismo é quando um organismo ataca e consome 

partes de um organismo muito maior do que ele mesmo. 

Neste tipo de relação, o hospedeiro é prejudicado pelo be-

nefício que o parasita tira dele.

Carrapato

Predação é uma relação desarmônica em que um ser 

mata o outro para alimentar-se dele.

Onça e veado

Figura 1 – Sugestões de cartas para o jogo. Aqui vemos 12 cartas, seis que trazem conceitos e 6 com imagens que têm rela-
ção com estes conceitos. 

Para facilitar o entendimento deste jogo, listamos a seguir os procedimentos a serem seguidos para o bom 

funcionamento da atividade:

1. O jogo deverá ser realizado por um grupo de 3 alunos. Por isso, divida os alunos de forma que todos os gru-

pos tenham esta quantidade de participantes. 
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2. Recomendamos que prepare as fichas do jogo para todos os grupos. Mas fique atento, pois é necessário que 

cada uma das 28 cartas tenha o seu par. Ou seja, para cada carta com conceito deverá haver uma carta com a imagem 

que a represente.

3. Antes do início do jogo, um aluno de cada grupo deverá retirar uma carta do baralho e deverá separá-la do 

restante das outras cartas. Nenhum participante do jogo pode saber qual foi a carta retirada do baralho. Desse modo, 

todas as cartas do baralho terão um par, com exceção de uma carta que ficará sem par e irá representar a carta “Mico”. 

4. As outras cartas do baralho deverão ser distribuídas igualmente entre os jogadores. 

5. Após a distribuição das cartas cada jogador deverá identificar nas suas cartas se existe a possibilidade de se 

formar pares entre elas. Para formar um par o aluno deverá unir um conceito (escrito) com seu exemplo (fotografia). 

6. As cartas que formarem pares deverão ser descartadas no centro da mesa voltadas para cima para que todos 

possam conferir. Sendo que o aluno que formar o maior número de pares começa o jogo. 

7. Para começar o jogo um aluno deverá retirar aleatoriamente uma carta do baralho que está nas mãos do 

jogador a sua esquerda, sem ver a fotografia ou conceito desta carta. 

8. Depois de retirada, aí sim ela deverá ser avaliada pelo aluno e, caso forme par com alguma das cartas que 

estão em sua mão, ele deverá descartar o par no centro da mesa; se não formar, ele incorpora esta nova carta às suas. 

9. Na sequência, o jogador à direita, de quem começou o jogo, deve dar sequência às jogadas da mesma forma 

que o primeiro jogador, retirando uma carta aleatoriamente do jogador a sua esquerda. 

10. O jogo irá seguir até as cartas se esgotarem nas mãos dos jogadores, devido à formação dos pares. Ao final, 

irá restar apenas um jogador com a carta “Mico”, que foi a carta que teve seu par retirado no início do jogo. 

11. O jogador que terminar com o “Mico” nas mãos deverá pagar uma prenda. Por exemplo: imitar o animal 

simbolizado na carta ou fazer um teatro demonstrando o conceito escrito. 

Aspectos pedagógicos

Professor, aproveite o término do jogo e faça um debate sobre a temática. Recomendamos algumas questões 

para serem discutidas: 

•	 Na	Natureza,	existem	relações	harmônicas	e	desarmônicas.	Defina	cada	uma	delas	e	com	a	ajuda	dos	alunos,	

separe as cartas do jogo usando estes dois conceitos. 

•	 Os	líquens	são	a	união	entre	algas	e	fungos.	Como	funciona	essa	relação?	Como	o	fungo	e	a	alga	se	benefi-

ciam com essa relação? 

•	 O	homem	pode	desempenhar	diferentes	funções	ecológicas	na	Natureza.	Cite	algumas	dessas	funções.	

•	 O	parasitismo	é	um	tipo	de	relação	que	pode	vir	a	prejudicar	muito	as	populações	humanas.	Cite	alguns	

parasitas humanos e um modo de evitar que eles entrem em contato conosco.

Esta atividade foi adaptada do site: http://www.joinville.udesc.br/sbs/professores/arlindo/materiais/O_mico_

das_relacoes.pdf
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Seção 1 − Decifrando padrões
Páginas no material do aluno

35

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cuidado com 
a jaguatirica

 Cartões (verdes, 
brancos e ver-
melhos), apito 

e barbante para 
a montagem de 

crachás

Dramatização em que os alunos 
irão representar uma cadeia 
alimentar para que possam 

compreender o conceito 
de relação harmônica e 

desarmônica. Esta atividade é 
adaptada do original disponível 

no site: 
http://educar.sc.usp.br/ciencias/

ecologia/ativida.html

Três grupos 20 minutos

Aspectos operacionais

Caro professor, para a primeira seção desta unidade teremos que ajudar os alunos a compreenderem os con-

ceitos de relações harmônicas e desarmônicas. Para isso, propomos um mini teatro (dramatização) onde os estu-

dantes irão representar uma cadeia alimentar com a presença de plantas, preás e jaguatiricas.  Para esta atividade, 

teremos de preparar, em momento anterior à aula, placas com papel colorido para todos os alunos. As placas serão:

 � Placas verdes: representando as plantas.

 �  Placas brancas: representando os preás.

 �  Placas vermelhas: representando as jaguatiricas.

Observação: Será necessário que tenhamos sobras de placas das três cores descritas .

 A atividade poderá ser realizada na quadra da escola ou em outro espaço similar disponível na escola. No início 

da atividade, os alunos serão divididos em três grupos (plantas, preás e jaguatiricas) e cada aluno do grupo deverá 

utilizar o seu cartão correspondente na forma de um crachá de identificação. Se a divisão não for exata, os alunos 

excedentes deverão compor o grupo das plantas.

As plantas ficarão espalhadas pelo pátio. Os preás deverão ficar dispostos formando um círculo e distantes 

cerca de 1 (um) metro das jaguatiricas, que também estarão dispostas em círculo. Ou seja, os preás e as jaguatiricas 

deverão ser dispostos em círculos concêntricos, de forma que as jaguatiricas fiquem no círculo interno, como repre-

sentado pela imagem a seguir:
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Figura 2 – Esquema com a disposição dos alunos para a dramatização. Preás em círculo no centro, as jaguatiricas em círculo 
ao redor das preás e as plantas espalhadas no entorno.

O jogo terá 10 rodadas, cada uma com o tempo de 5 segundos. Para iniciar uma rodada, o professor deverá 

apitar uma vez e para terminá-la, deverá apitar duas vezes. A cada rodada, os alunos deverão ser novamente distribu-

ídos para formar a geração seguinte. 

Plantas: As "plantas" deverão ficar espalhadas pelo pátio da escola e permanecer nos seus lugares. Quando 

apanhadas pelos preás, deverão permanecer no local onde foram apanhadas até a próxima rodada e depois deverão 

ir para o grupo dos preás (início da próxima rodada).

Preás: Cada "preá" deverá procurar apanhar uma "planta" e evitar ser capturado por uma "jaguatirica". A única 

defesa possível dos "preás" é abaixar-se, pois assim, estarão escondidos das "jaguatiricas". Quando apanhados por 

uma jaguatirica, os preás deverão permanecer no local onde foram capturados até o término da rodada. Na rodada 

seguinte, estes preás passarão a ser jaguatiricas. 

Jaguatiricas: As jaguatiricas deverão tentar capturar um preá. 

Os preás e as jaguatiricas que não conseguirem alimento voltarão na rodada seguinte, como plantas. EXPLI-

CAÇÃO: Os animais que não conseguiram alimento morreram de fome. Seus corpos foram decompostos e deles só 

restaram os sais minerais que as plantas incorporam. Por isso, voltam como plantas. 
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Os "preás" e "jaguatiricas" que conseguiram alimento continuarão respectivamente, como "preás" e "jaguatiri-

cas". EXPLICAÇÃO: Preás e jaguatiricas que conseguem alimentos são bem sucedidos. Isto permite que se mantenham 

saudáveis e se reproduzam, garantindo novos indivíduos para a geração seguinte. Por isso, os alunos que represen-

tam estes animais continuam, respectivamente, como preás e jaguatiricas. 

As "plantas" que foram capturadas voltam como "preás". Os "preás" capturados voltam como "jaguatiricas". 

EXPLICAÇÃO: Quando um ser vivo serve de alimento para outro, as substâncias que formam seu corpo passam a fa-

zer parte desse outro ser. Por isso, as plantas capturadas pelos preás voltam como preás e os preás capturados pelas 

jaguatiricas voltam como jaguatiricas.

Aspectos pedagógicos

Professor, aproveite esta oportunidade de atividade lúdica para retirar os alunos da sala de aula e promover 

a integração na turma. Ao final da atividade, forme uma roda com os estudantes e debata o conceito de relações 

ecológicas e noções de dinâmica de populações. Será uma excelente oportunidade também para debater questões 

relacionadas ao equilíbrio ambiente e à ciclagem da matéria.

Seção 1 − Decifrando padrões
Páginas no material do aluno

35

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Animação: 
"Chico Bento 
em: o causo 

das formigas"

Datashow com 
computador, 

acesso à 
internet e 

som para a 
apresentação 
de animação 

em sala

Apresentação de 
uma animação para o 
desenvolvimento da 

temática sobre relações 
entre os seres vivos.

Turma inteira 15 minutos

Aspectos operacionais

Professor, para que os alunos compreendam as relações ecológicas, é fundamental que percebam que, no 

ambiente natural, todas as situações estão inter-relacionadas. Para esta atividade, sugerimos um debate sobre a te-

mática, partindo da análise desta pequena animação cujo título é “Chico Bento em: o causo das formigas”, de pouco 

mais de 2 minutos e que está disponível no pen drive do professor e no site: http://www.youtube.com/watch?v=IFsf2

b0g5WE&feature=related
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Figura 3 – Imagem do vídeo de animação sugerido para esta atividade.

Aspectos pedagógicos

Professor, ao final da apresentação, promova um debate sobre o tema e levante questões, tais como:

1. Quais são os componentes bióticos e abióticos que aparecem no vídeo?

2. Nesse episódio, quais são as interações estabelecidas entre os componentes bióticos e abióticos?

3. As interações entre os componentes bióticos recebem um nome genérico. Você sabe que nome é este?

4. Você saberia nomear algumas dessas interações entre os componentes bióticos ilustradas pelo vídeo?

5. Escreva a cadeia alimentar representada no vídeo.

6. O que são relações ecológicas?

7. As relações ecológicas acontecem sempre entre indivíduos de espécies diferentes?

8. As interações entre os seres vivos no ambiente estão sempre relacionadas à alimentação?

9. Nas relações ecológicas um dos seres vivos envolvidos sempre leva vantagem e o outro prejuízo? 

Professor, essas são apenas sugestões de questões que podem ser levantadas para auxiliar no desenvolvi-

mento do debate. Portanto, fique à vontade para introduzir novas questões e ampliar ainda mais esse momento de 

aprendizagem.
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Seção 2 − Relações Harmônicas Intraespecíficas
Páginas no material do aluno

36 a 39

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Sociedade dos 
insetos

Datashow com 
computador

Animação e debate sobre a 
relação harmônica intraes-

pecífica: sociedade.
Turma inteira 20 minutos

Aspectos operacionais

Olá, professor! A seção 2 desta unidade é referente às relações harmônicas intraespecíficas. Para iniciarmos o 

estudo da relação ecológica da sociedade, sugerimos a projeção de uma animação. Ela detalha quatro exemplos de 

animais que vivem em sociedade (abelhas, cupins, formigas e vespas) e descreve suas características e peculiaridades. 

Esta animação pode ser encontrada no site: http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=45901 e tam-

bém está disponível no seu pen drive. 

Figura 4 – Cena da animação “A sociedade dos insetos” disponibilizada para esta atividade.



52

Para a realização desta atividade, sugerimos que a turma não esteja em grupos. O ideal seria a disposição da 

turma em meia lua.

Aspectos pedagógicos

Professor, após a exibição da animação, proponha para os alunos algumas questões para discussão. Por exemplo:

•	 Em	ecologia,	o	que	se	denomina	sociedade?

•	 Por	que	as	abelhas	são	consideradas	insetos	sociais?

•	 Diferencie	quanto	aos	aspectos	anatômicos	e	funções	na	colmeia:	rainha,	zangão	e	operárias.

Enfim, várias perguntas podem ser feitas para trabalhar o conteúdo desta animação. Escolha as que você acre-

dite serem mais importantes, levando em consideração o perfil da sua turma.

Seção 2 − Relações Harmônicas Intraespecíficas
Páginas no material do aluno

36 a 39

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Sociedade ou 
colônia? 

Folha impressa 
contendo 
imagens 

sobre relações 
harmônicas. As 
imagens estão 
disponíveis no 

pen drive do 
professor.

Atividade com imagens que 
levem o aluno a reconhecer 
relações ecológicas harmô-
nicas, no caso: sociedade e 

colônia.

Grupos de 5 
alunos 30 minutos

Aspectos operacionais

Professor, a seção 2 desta unidade trata do tema relações harmônicas intraespecíficas. A fim de facilitar o en-

tendimento deste assunto, recomendamos uma atividade de fácil execução. Ela trabalhará o reconhecimento das 

relações de colônia e de sociedade e, para desenvolvê-la, você deverá seguir os passos listados:

1. Divida os alunos em 5 grupos.



Ciências da Natureza e suas Tecnologias • Biologia 53

2. Para cada grupo, entregue uma folha que deverá conter as seguintes imagens:

Fonte abelhas: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bienenkoenigin3.jpg – Autor: Waugsberg

Fonte coral: http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=47671 - Autor(es): Alice Reis

Fonte cunpizeiro: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Termite_Cathedral_DSC03570.jpg – Autor: takenby:User:Yewenyi
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Fonte caravela: http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=49663 - Autor(es): Eduardo Bordoni; Jefferson Caçador; 
Morvan Neto; Sami Souza

Fonte formigueiro:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lesn%C3%AD_mraveni%C5%A1t%C4%9B.jpg - Autor: Ladislav 
"Fredy.00" Šafránek

3. Após analisar as imagens, os alunos deverão reconhecer os tipos de interação destacadas. Desse modo, 
para cada imagem, apresente as seguintes perguntas:

 �  Nesse caso, a relação é benéfica para todos os seres vivos envolvidos? 

 � Como se chama este tipo de relação? Por quê?

4. Recomendamos que cada grupo apresente uma imagem e explique o tipo de relação observada.
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Aspectos pedagógicos

Professor, durante a explicação de cada grupo, intervenha quando necessário enriquecendo o conteúdo sobre 

a temática. Se achar pertinente, peça para os alunos entregarem esta atividade por escrito. Assim, a atividade servirá 

também como um método de avaliação. Você poderá aproveitar para acrescentar outras perguntas.

Seção 3 − Relações Harmônicas Interespecíficas.
Páginas no material do aluno

40 a 44

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Exemplo de 
Simbiose: 
bactéria e 

leguminosa

Datashow 
com 

computador

Animação seguida de 
debate sobre a relação 

harmônica interespecífica 
chamada simbiose. Nesta 
atividade, esta relação é 
exemplificada usando-

se bactérias fixadoras de 
nitrogênio e leguminosas. 

Turma inteira 40 minutos

Aspectos operacionais

Para iniciarmos o estudo das relações harmônicas interespecíficas, mais especificamente, a simbiose, propo-

mos que você passe para seus alunos a animação “Associações simbióticas: bactérias fixadoras de nitrogênio”. Ela 

poderá ser encontrada no site: http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=47120 bem como no seu pen drive.

Figura 4 – Cena da animação sugerida para esta atividade.  
Fonte: http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=47120 - Autor(es): Claudia Tavares



56

A animação introduz o conceito e exemplifica a relação harmônica chamada simbiose que ocorre entre raízes de 

leguminosas e bactérias. Os alunos também irão se familiarizar com a importância das bactérias fixadoras de nitrogênio nas 

produções agrícolas. O uso dessas bactérias pelos agricultores tem como consequência o cultivo de plantas mais naturais e 

uma produção mais econômica, pois se evita a utilização de agrotóxicos que, por sua vez, são caros e prejudiciais à saúde. 

Ao longo da animação, existirão algumas perguntas para serem respondidas. Sugerimos que você pause o 

vídeo para que os alunos debatam as respostas que deverão ser elaboradas individualmente. Professor, aproveite o 

momento para discutir de forma detalhada os processos observados.

Aspectos pedagógicos

Com a visualização da animação, com sua explicação e com o debate, o conceito de simbiose será apresentado 

em maior profundidade. Além disso, a sequência apresentada favorece a construção de uma lógica sobre a temática. 

É importante destacar que, por se tratar de um assunto um pouco abstrato, o recurso da animação permite a apro-

ximação com a parte teórica. Para os nossos alunos da Nova EJA, é interessante esta via para que tenham uma boa 

assimilação do conteúdo. 

Professor, a animação traz também a noção do ciclo do nitrogênio. Fique à vontade para revisar ou pular essa parte. 

Ao longo da atividade, recomende aos alunos para que façam anotações em seus cadernos. Essas anotações 

podem servir para fixação da matéria e/ou expansão do vocabulário associado ao tema.

 

Seção 3 − Relações Harmônicas Interespecíficas
Páginas no material do aluno

40 a 44

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta Divisão da Turma
Tempo  

Estimado

Quiz das 
relações 

harmônicas 
interespecíficas

Perguntas 
elaboradas 

para o quiz e 
caderno

Quiz sobre as 
relações harmônicas 

interespecíficas: 
simbiose, 

protocooperação e 
comensalismo.

Turma dividida em 
grupos com tama-
nho determinado 

pelo professor

40 minutos

Aspectos operacionais

Olá, professor! A seção 3 da Unidade 2 trata da temática das relações harmônicas interespecíficas. São apre-

sentadas as relações de simbiose, protocooperação e comensalismo. Com o objetivo de auxiliá-lo com este tema, 

sugerimos uma atividade de perguntas e respostas (quiz). 
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Antes da realização desta atividade é importante ensinar aos alunos os conceitos e exemplos dessas relações. 

Desse modo, esta atividade servirá de fixação do conteúdo ensinado por você, professor. 

Vamos ao passo a passo para realização do Quiz:

1. Divida os alunos em grupos. Fique à vontade para delimitar a quantidade de alunos por grupo.

2. Você será o juiz, ou seja, irá ler as perguntas e as respostas. Para facilitar a elaboração das perguntas, elenca-
mos alguns exemplos no final desta seção. Sugerimos que prepare outras perguntas antes do início desta 
aula.

3. Professor, delimite um tempo fixo para que todos os grupos possam responder às perguntas. 

4. Peça para um representante de cada grupo anotar na folha de caderno a alternativa de respostado grupo. 

5. Após o tempo estipulado, peça para que os representantes virem o caderno para que toda a turma veja as 
respostas. 

6. Todos os grupos que acertaram ganham a pontuação. 

7. Aproveite o momento, para orientar os grupos que tiverem errado. 

8. Repita esse passo a passo em todas as perguntas elaboradas para esta atividade. 

9. Para o grupo vencedor, você poderá dar alguma bonificação ou para aquele grupo perdedor, você poderá 
pedir para fazer uma peça de teatro sobre a  temática estudada.

Exemplos de Perguntas do Quiz:

1. (UDESC) As orquídeas são monocotiledôneas que produzem sementes incompletas, ou seja, não apresen-

tam endosperma. Para que ocorra o brotamento das sementes, é necessário que se estabeleça uma relação ecológica 

com fungos que irão fornecer os nutrientes necessários para o embrião da planta se desenvolver. Esta relação não 

traz benefícios nem prejuízos ao fungo. Analise a informação e assinale a alternativa correta correspondente ao tipo 

de relação ecológica  descrita.

a. competição;

b. amensalismo;

c. mutualismo;

d. comensalismo;

e. sociedade.

Resposta: D
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2. Qual dos seguintes pares de organismos apresenta uma relação de protocooperação?

a. paguro e anêmona;

b. boi e carrapato;

c. tubarão e rêmora;

d. orquídea e árvore;

e. homem e pulga.

Resposta: A

3. Um exemplo de comensalismo é: 

a. tubarão x peixe-piloto;

b. cupim x protozoário;

c. árvore x pulgão; 

d. cobra x sapo.

Resposta: A

4. (COVEST) Um exemplo clássico de relação ecológica harmônica interespecífica pode ser observada em pas-

tagens, onde pássaros pousam em vacas e bois e comem carrapatos que estão parasitando o gado, deixando-o livre 

desses desconfortáveis parasitas. Essa relação é conhecida como:

a. predatismo;

b. inquilinismo;

c. protocooperação;

d. mutualismo;

e. amensalismo.

Resposta: C
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Aspectos pedagógicos

Professor, atividades em grupos e que envolvem competição estimulam a internalização dos conteúdos. Além 

disso, esta é uma excelente forma de revisar a temática estudada. Trabalhe com os alunos todas as alternativas de 

respostas, esgotando o tema.

 

Seção 4 − Relações Desarmônicas Interespecíficas
Páginas no material do aluno

44 a 49

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Jogo de Cartas
Cartas do jogo, 
tesoura, cola e 
papel-cartão

Jogo de cartas sobre 
as relações ecológicas 

desarmônicas 
interespecíficas: 

amensalismo, competição 
interespecíficas, predação e 

parasitismo. 

Grupos com 
no máximo 4 

alunos.
50 minutos

Aspectos operacionais

Este jogo de cartas tem o propósito de levar os alunos a relacionar diversos seres vivos de acordo com as suas 

relações ecológicas. As relações que serão trabalhadas nesta atividade são: amensalismo, competição interespecífica, 

predação e parasitismo. Esta atividade foi adaptada do site: http://www.joinville.udesc.br/sbs/professores/arlindo/

materiais/jogo_pif_paf.pdf. 

No jogo, cada carta representa um ser vivo ou um nome de uma relação ecológica. O objetivo é formar sequ-

ências de três cartas que representem a relação ecológica entre os seres vivos em questão. Cada baralho é composto 

de 36 cartas e são necessários 2 baralhos para cada partida, com 2 a 4 jogadores.

É importante ressaltar que o material do jogo deverá ser confeccionado antes da aula. As imagens podem ser 

impressas, recortadas e coladas em papel-cartão. Essas cartas também estão disponíveis no seu pen drive, professor. 

Se preferir, peça ajuda aos alunos para preparar os baralhos. Na falta de recursos, você poderá elaborar as cartas es-

crevendo os nomes dos animais e das relações.

Procedimentos: 

1. A turma deverá ser dividida em grupos com, no máximo, 4 alunos. Caso o número de alunos seja muito 
grande e a quantidade de baralhos seja insuficiente, o número de alunos em cada grupo pode ser maior e 
cada jogador individual na partida deverá ser representado por um grupo de alunos.
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2. Cada aluno receberá 9 cartas. 

3. O restante das cartas ficará disponível para ser “comprado” durante o jogo. 

4. O jogo começa com a compra de uma carta. O aluno deverá analisar as cartas que tem em mãos e escolher 
uma para descartar. 

5. O próximo aluno comprará uma carta do monte, ou poderá aproveitar a carta que foi descartada pelo cole-
ga. Ele também deverá escolher uma carta para descartar. 

6. O jogo segue desta forma até que um dos alunos consiga montar, com as figuras disponíveis, 3 trincas 
de associações corretas. Esta trinca deverá conter: 2 cartas de seres vivos que tenham alguma relação em 
comum e 1 carta com o nome correto desta relação. As associações formadas deverão ser mostradas e 
explicadas para o restante da turma. 

7. Ganha o jogo o aluno que formar primeiro, corretamente, 3 trincas - 3 relações ecológicas (1 relação entre 
cada 2 seres vivos) - e descrever para o professor e para os colegas que tipo de relações ele estabeleceu.

A seguir disponibilizamos as imagens das Cartas do Jogo:

Piolho
Homem Lombriga

Cachorro
Cobra

Homem
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Pulga Cobra Sapo

Gavião

Aranha Grilo

Leão e Leoa Peixe Leão
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Elefante

Planta Girafa

Sementes

Ave

Vaca

Cotia Protozoário Planta
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Parasitismo Parasitismo Parasitismo

Predação Predação Predação

Amensalismo Amensalismo Amensalismo
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Competição 

Initerespecífica

Competição 

Initerespecífica

Competição 

Initerespecífica

Aspectos pedagógicos

O seu papel durante o jogo é ser o juiz e julgar as relações estabelecidas pelos alunos. Fique atento para apro-

veitar os exemplos de interações elaborados pelos alunos e intervenha durante o jogo para mostrar aos alunos outros 

tipos de interações que, porventura, não tenham sido explorados. 

Seção 4 − Relações Desarmônicas Interespecíficas
Páginas no material do aluno

44 a 49

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

A importância 
da predação

Datashow com 
computador

Vídeo e debate sobre 
predação. Turma inteira 50 minutos

Aspectos operacionais

Professor, a seção 4 desta unidade trabalha o conceito de relações desarmônicas interespecíficas. Considerando a 

forma negativa e, inclusive, sensacionalista como a predação é tratada nos filmes de ficção e algumas vezes, em filmes com 

fins didáticos, sugerimos a exibição de um vídeo que explore a importância da predação na dinâmica dos ecossistemas. 

Este vídeo pode ser encontrado no site:http://www.youtube.com/watch?v=uy9QLkPdPoc e está disponível 

também no pen drive do professor.
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Para a realização desta atividade, sugerimos que os alunos posicionem-se em semicírculo para facilitar a dinâ-

mica do debate após a apresentação do vídeo. 

Aspectos pedagógicos

Professor, após a exibição da animação, proponha para os alunos algumas questões para discussão, como, por 
exemplo:

 � O que acontece quando há extinção de um predador em um ecossistema?

 � Em que situações reais a extinção de uma espécie acontece? E quais são os problemas decorrentes desse 

evento?

Esse vídeo de certa forma contrapõe a visão sensacionalista com uma visão que mostra a predação como sen-
do essencial na manutenção dos ecossistemas. Pergunte aos alunos se eles percebem a diferença, inclusive na trilha 
sonora. 

 � Peça que enumerem os aspectos mais importantes da predação.

Talvez nem todos os alunos consigam acompanhar a legenda, por falta de hábito. Você pode ir lendo, ou pau-
sando o vídeo, como preferir. 

Um importante debate que pode ser realizado junto aos alunos é sobre o que chamamos, aqui, de visão sen-
sacionalista sobre predação, uma vez que apresenta os seres como vilões, animais impiedosos. Tal visão não abre es-
paço e até dificulta a compreensão do papel ecológico da predação que, como sabemos, tem papel fundamental no 
equilíbrio dos ecossistemas: agindo sobre o crescimento populacional das presas. Muitas vezes, essa visão também 
cria subjetividades que levam a uma fobia desses animais, que têm pouco ou quase nenhum fundamento científico. O 
exemplo mais conhecido do sensacionalismo em relação a um predador é dos filmes clássicos sobre tubarões. Como 
obra ficcional, os autores, claro, têm total liberdade sobre o tratamento de qualquer assunto, mas esses filmes nos 
servem como exemplo mais claro dessa visão. Sobre o assunto, ver artigo http://www.institutoaqualung.com.br/site/
Arq/boletim04.pdf.
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Seção 5 − Relações desarmônicas entre seres da 
mesma espécie

Páginas no material do aluno

50 a 52

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Dinâmica da 
competição 

intraespecífica

Garrafas PET e 
2 vendas para 

os olhos

Dinâmica com objetivo de 
promover uma discussão 

sobre a relação ecológica do 
tipo competição. A atividade 
envolve a busca de garrafas 
PET com os olhos vendados 

para desencadear a 
construção do conceito de 
competição intraespecífica.

2 alunos 
voluntários e 
turma inteira

15 minutos

Aspectos operacionais

Olá professor, a seção 5 desta unidade trata das relações desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie. 

Para motivar os estudos e facilitar a compreensão do conceito de competição intraespecífica, propomos uma dinâmi-

ca bem simples, que pode ser desenvolvida em sala ou numa quadra de educação física (se for possível).

Comece convidando dois alunos para participar. Explique aos dois que ficarão de olhos vendados e terão de 

procurar, em um espaço determinado, algumas garrafas PET que foram depositadas aleatoriamente no ambiente. 

Ao localizarem as garrafas, elas deverão ser colocadas uma a uma (não vale ir com duas!) na mesa do professor. Se a 

atividade for desenvolvida numa quadra, este ponto pode ser substituído pelo gol, por exemplo.

Determine um tempo para que eles realizem o jogo. 

Após a atividade você pode discutir o conceito e indagá-los sobre exemplos de competições intraespecíficas 

que eles conhecem.

Esta atividade foi adaptada do site:

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16595 Autor: Heitor Roberto Francischini Filho
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Aspectos pedagógicos

Quando explicar o conceito, pergunte à turma porque os dois alunos devem estar com os olhos vendados, e 

verifique se eles entendem que essa estratégia é para caracterizar que os indivíduos são da mesma espécie. Discuta 

também a questão de que ser da mesma espécie não significa ter todas as características iguais e que essas diferenças 

são muito importantes para a evolução das espécies.

Se puder, utilize fotos ou ilustrações para exemplificar as competições que ocorrem na Natureza. E procure 

desassociar o conceito de competição com o conceito de briga, muito comum entre os nossos alunos. Você pode 

citar exemplos de cantos e danças de pássaros, do coaxar dos sapos para atraírem as fêmeas. Pode aproveitar para 

falar sobre a importância do dimorfismo sexual relacionado à competição, principalmente, nos machos. E inclusive 

mencionar que as plantas também competem, emitindo raízes para captarem água, por exemplo. Bom trabalho!

Seção 5 − Relações desarmônicas entre seres da 
mesma espécie

Páginas no material do aluno

50 a 52

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Ritual de 
acasalamento 

do pavão

Datashow com 
computador

Vídeo sobre dimorfismo 
sexual. Turma inteira 15 minutos

Aspectos operacionais

Caro professor, a seção 5 desta unidade é referente às relações desarmônicas intraespecíficas. Sabemos 

que uma dessas relações é a competição por fêmeas para acasalamento. Sugerimos esse vídeo para que os alunos 

compreendam a importância do dimorfismo sexual nesse tipo de competição.

Este vídeo pode ser encontrado no site: http://www.youtube.com/watch?v=oeWoJgrTEL8 e também no pen 

drive do professor.

É importante que, durante o vídeo, você apresente para os alunos quem são os machos e quem são as fêmeas, 

para que eles possam observar as diferenças que são visíveis entre os dois. 

Para a realização desta atividade, sugerimos que os alunos posicionem-se em semicírculo para facilitar o 

debate após a apresentação do vídeo.
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Aspectos pedagógicos

Professor, antes ou durante a exibição da animação, levante algumas questões para discussão com os alunos. 

Sugerimos algumas, como por exemplo: 

 � Quais as principais diferenças que vocês observaram entre as fêmeas e os machos? 

 � Vocês acham que as penas vistosas do pavão ajudam este animal a viver melhor?

 � Por que será que as fêmeas não têm plumagem bonita como os machos?

Anote no quadro as considerações dos alunos, para discussão.

Seção 6 − Interações ecológicas e Evolução
Páginas no material do aluno

52 a 54

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Caça-palavras 
com conceitos 

sobre 
interações 

entre espécies 
e coevolução

Caça-palavras, 
disponível 

no pen drive 
do professor, 

impresso e 
distribuído 

para os alunos

Caça-palavras com os prin-
cipais conceitos presentes 
na seção 6 desta unidade: 

coevolução, herbivoria, sim-
biose, hospedeiro etc

Duplas ou trios 20 minutos

Aspectos operacionais

Olá professor! A seção 6 desta unidade menciona vários conceitos ecológicos para explicar e exemplificar co-

evolução. Sugerimos então, como forma de compreensão e fixação dos mesmos, um caça-palavras que poderá ser 

realizado em duplas ou trios.

Peça que seus alunos se organizem nessa conformação ou do modo como você achar melhor e façam o caça-

-palavras sem consultar o material do aluno. Veja, a seguir, o caça-palavras desta atividade.
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Caça-palavras sobre interações ecológicas e coevolução

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Consiste na presença, por parte de determinados organismos, de características que os confundem com 

outro grupo de organismos. Por exemplo, o bicho-folha é confundido com a folha de determinada espécie de planta.

2. É uma relação ecológica em que muitos animais procuram ativamente as suas presas, que são outros ani-

mais, os perseguem, capturam e comem.

3. Evolução simultânea de duas ou mais espécies que têm um relacionamento ecológico próximo.

4. Conjunto de características, como cores, que permitem um organismo permanecer indistinto ao ambiente.

5. Ato de transferência do pólen (produzido pela parte masculina da flor) até a parte feminina de outra flor ou 

da mesma (não muito comum).

6. Organismos que estabelecem uma inter-relação de tal forma íntima que se torna obrigatória.

7. Organismos que vivem em associação com outros dos quais retiram os meios para a sua sobrevivência.

8. Animal que se alimenta de plantas.

9. Mudança das características hereditárias de uma população, de uma geração para outra.

10. Organismo que abriga outro em seu interior ou o carrega sobre si.

Respostas:

1. Mimetismo

2. Predação

3. Coevolução

4. Camuflagem

5. Polinização

6. Simbiontes
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7. Parasitas

8. Herbívoros

9. Evolução

10. Hospedeiro

Aspectos pedagógicos

Durante a atividade, o trabalho em grupo é fundamental, mas exige intervenção nossa. Oriente os alunos para 

que formem os grupos e auxilie aqueles que estejam com dificuldades para realizar a tarefa em parceria. Como sabe-

mos, o fato de um aluno não fazer a atividade nem sempre é por conta de preguiça ou descaso. Algumas vezes, esse 

aluno tem mesmo dificuldade e a proximidade de um colega que “sabe mais” pode deixá-lo envergonhado. Procure se 

aproximar dos grupos e peça para que esses alunos com mais facilidade ajudem os outros, sem dar a resposta, apenas 

facilitando a compreensão e os encorajando. Não apenas no caso dos alunos do Nova EJA, mas em qualquer situação, 

a aprendizagem também envolve a questão da autoestima.

Seção 6 − Interações ecológicas e Evolução
Páginas no material do aluno

52 a 54

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Coevolução 
entre plantas e 
polinizadores

Datashow com 
computador, 
material em 
power point 

disponibilizado 
no pen drive do 

professor e material 
do aluno

Apresentação de slides 
com fotos sobre coe-

volução entre plantas e 
polinizadores

Turma inteira 20 minutos

Aspectos operacionais

Olá, professor! A seção 6 desta unidade aborda o conceito de coevolução. Sugerimos algumas imagens de 

polinizadores e flores para que você estimule os alunos a compreenderem esse conceito de uma forma mais concre-

ta. Durante ou após a exibição, você pode questioná-los sobre outros exemplos de coevolução que eles já tenham 

observado na Natureza ou mesmo em filmes ou fotos. Certamente, dependendo da área em que você leciona, os 

alunos saberão dar muitos exemplos. Você poderá ajudá-los com os exemplos apresentados no próprio livro do aluno 

e outros que você certamente conhece.
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Inicie a apresentação usando o trecho do livro do aluno (página 46) que trata sobre o assunto.

Há inúmeros exemplos de plantas que são polinizadas exclusivamente por uma espécie de inseto ou beija-
-flor. A anatomia da flor parece ter sido desenhada exclusivamente para uma abelha, mariposa ou beija-flor. 
E os animais, por sua vez, parecem ter o encaixe perfeito com bicos e trombas compridos. Essa relação tão 
específica é uma forte evidência de coevolução.

Em seguida apresente as fotos, presentes no pendrive do professor.

Figura 1 - Detalhe do aparelho bucal da abelha 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bee1web.jpg

Figura 2 – Abelha polinizando flor 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Plumpollen0060.jpg – Autor: Aphaia
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Figura 3 – Abelha na margarida 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:P7170171.03w.jpg – Autor: Beatriz Moisset

Figura 4 – Bico do beija-flor 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Colibri-thalassinus-001.jpg – Autor: Mdf
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Figura 5 – Borboleta 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieridae_feeding_on_Lantana.jpg?uselang=pt-br – Autor: Leonardo Ré-
-Jorge

Figura 6a - Mariposa 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hyles_lineata.jpg – Autor: Clinton & Charles Robertson
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Figura 6b - Mariposa e detalhe da probóscide 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cairns_birdwing_closeup_-_melbourne_zoo.jpg – Autor: fir0002/flagstaffo-
tos.com.au

Figura 7- Morcego 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lichonycteris.jpg - Autor: Desmodus
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Figura 8 - Mosca 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Eristalinus_October_2007-6.jpg – Autor: Alvesgaspar

Aspectos pedagógicos

Professor, durante a exibição dos slides você poderá deixar que os próprios alunos observem e respondam 

como cada aparelho bucal se relaciona com os tipos de flores.

Provavelmente, eles concluirão que aquele bico ou aquela flor surgiu para se adaptar ao outro organismo. 

Mas, você pode adiantar que o assunto sobre evolução será tratado na próxima unidade. E que essas questões sirvam 

como motivação para esse tema tão importante na Biologia. Bom trabalho!

Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Mini 
seminários

Livro didático 
do aluno, outros 
livros disponíveis 

na escola e de 
propriedade dos 
alunos, cartolinas 
e material de pin-

tura e desenho 

Montagem de cartazes 
em sala de aula sobre as 
diferentes relações entre 

os seres vivos e mini semi-
nário para a apresentação 

do tema.

Turma dividida 
em grupos

2 aulas de 50 
minutos
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Aspectos operacionais

Prezado professor, para a avaliação desta unidade, sugerimos uma atividade participativa e toda realizada em 

sala de aula.  Para isso, é importante que os alunos tomem ciência de que esse momento de avaliação irá ocorrer e 

que realizem uma pesquisa prévia sobre o tema e que tragam imagens, textos e demais material para a aula no dia 

marcada. Além disso, peça aos alunos para trazerem cartolinas, tesoura, papel colorido, cola, canetas coloridas etc. 

para a confecção de cartazes sobre o tema: relações harmônicas e desarmônicas. 

Na data previamente marcada com a turma, divida os alunos em grupos. Apenas como sugestão, propomos a 

turma dividida em 9 grupos, onde cada um terá um tema específico. São eles:

 � Colônias.

 � Sociedades.

 � Simbiose.

 � Protocooperação.

 � Comensalismo.

 � Amensalismo.

 � Parasitismo.

 � Predação.

 � Canibalismo.

Após a separação dos temas, peça que cada grupo monte um pequeno resumo da temática escolhida e que 

prepare durante a aula, um cartaz que possa ser utilizado para a apresentação sucinta do tema para a turma. Para esta 

etapa, poderá ser utilizado tanto o ,material didático do aluno quanto materiais oriundos de outras fontes bibliográfi-

cas, como sites de internet (preferencialmente vinculados a instituições de ensino reconhecidas e sites governamen-

tais), revistas e jornais. 

No segundo tempo de aula (segunda aula) destinado a esta avaliação, peça que os grupos formem um círculo 

e que cada grupo faça uma apresentação breve sobre o tipo de relação ecológica que lhe foi determinado.

Aspectos pedagógicos

Professor, este tipo de atividade ajuda os estudantes a desenvolverem a capacidade de organização e de sín-

tese. Além disso, como serão temas já trabalhados em sala de aula em momento anterior, o professor terá a opor-

tunidade de avaliar também como os conceitos foram apreendidos e se a sua dinâmica atingiu todos os objetivos 

prévios para a unidade. Além disso, terá a oportunidade de retomar os tópicos que não tenham ficado bem fixados e 

aprofundar aqueles que considerar pertinentes para a realidade da sua turma.
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Volume 2 • Módulo 4 • Biologia • Unidade 3

País tropical 
e bonito por
natureza
Ana Paula Penna da Silva, Daniel Cabral Teixeira, Fabiana Cordeiro, Fernanda Souza de Oliveira 

Campos, Onofre Saback dos Anjos e Silvana S. A. Mesquita

Introdução 

Olá, Professor!

Professor, esta unidade aborda uma série de questões ecológicas a partir 

do estudo dos ecossistemas de “Nosso país tropical e bonito por natureza”. São 

apresentados os seis biomas brasileiros e suas características, com destaque para 

as causas e efeitos das ações humanas sobre os biomas e as consequências dos 

danos ambientais para a população. Há, ainda, uma preocupação com a consti-

tuição histórica dos processos de degradação nos diferentes ambientes e os im-

pactos ambientais causados.

Propomos, neste material de apoio pedagógico, atividades que contribu-

am para a reflexão dos alunos e sua ativa participação no processo de análise dos 

temas citados. Além disso, com o intuito de diversificar o processo ensino-apren-

dizagem, são sugeridas dinâmicas que favoreçam a contextualização dos conte-

údos e ajudem no despertar do interesse dos alunos pelos assuntos da unidade. 

No entanto, não se trata de uma lista fechada de atividades, e sim um conjunto 

de sugestões a ser adaptado por você, professor, de acordo com sua realidade.  

Para introdução da unidade, são oferecidas duas atividades iniciais com recursos 

distintos. A primeira apresenta o tema de forma lúdica com o “Jogo do bafo-bafo” 

através do qual os alunos deverão desvirar as figurinhas batendo com a mão em 

forma de concha e procurando identificar os biomas brasileiros. A segunda suge-

re apresentar aos alunos, através do vídeo “Biomas do Brasil”, os fatores bióticos e 

abióticos que caracterizam a formação dos principais biomas brasileiros e promo-

ver um debate sobre os impactos ambientais.
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Ao longo da unidade, a fim de dinamizar a apresentação de cada bioma brasileiro, você poderá escolher entre 

utilizar as atividades lúdicas de perguntas e respostas, recorte e cole, cinema mudo ou a leitura de textos atuais so-

bre os temas. Há, ainda, a proposta de analisar mapas geográficos de alguns biomas, a montagem de um dicionário 

ecológico ilustrado ou de vídeos amadores feitos pelos próprios alunos.  Além disso, por ser um tema ligado ao meio 

ambiente, são disponibilizados no , a partir das atividades propostas, uma série de vídeos e slides com um show de 

imagens da flora e fauna dos diversos biomas brasileiros.

Por fim, na atividade de avaliação nomeada de “Qual é o Bioma?” é proposto aos alunos redigir uma redação, 

a partir de um dos biomas estudados na unidade e apresentar dois impactos ambientais relacionados com a ação 

humana. Ao final da atividade, um debate sobre a temática propõe uma troca de experiências.

Assim, esta sequência de atividades diversificadas e contextuais procura contribuir para inovações nas práticas 

pedagógicas voltadas para os alunos do Nova EJA, servindo de apoio para o trabalho docente.
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Apresentação da unidade do material do aluno

Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina Volume Módulo Unidade
Estimativa de aulas para 

essa unidade

Biologia 2 4 3 4 aulas de 2 tempos

Titulo da unidade Tema

País tropical e bonito por natureza

Bioma Amazônia.

Bioma Cerrado.

Bioma Mata Atlântica.

Bioma Caatinga.

Bioma Pampa.

Bioma Pantanal.

Impactos ambientais

Objetivos da unidade

Caracterizar os seis biomas brasileiros.

Descrever o histórico de impactos ambientais causados nos diferentes ambientes.

Identificar causas e efeitos das ações humanas sobre os biomas e as consequências dos danos ambientais 

para as sociedades humanas.

Seções
Páginas no material  

do aluno

Amazônia: um tesouro a preservar 68 a 72

Cerrado: a riqueza do Brasil central 72 a 75

Caatinga: vidas secas 76 a 80

Mata Atlântica: a natureza ao seu redor 80 a 83

Pantanal: reino das águas claras 83 a 85

Pampa: pasto sem fim 85 a 88
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A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto, 

a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.

Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.

Vamos lá!

Recursos e ideias para o Professor

Tipos de Atividades

Para  dar suporte às aulas,  seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes 

à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais

São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas

Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Avaliação

Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios

Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Jogo do bafo-
bafo

Figurinhas feitas com 
imagens (impressas 

ou recortes de 
revistas) coladas 
em cartolinas e 

recortadas;  caixa de 
papelão; cartões com 
os nomes dos cinco 
biomas brasileiros.

Atividade lúdica na qual 
os alunos deverão des-
virar as figuras batendo 
com a mão em forma de 
concha. identificando os 

biomas brasileiros.

Dois grupos 
com um re-
presentante 

para cada

20 minutos

Vídeo: Biomas 
do Brasil

Datashow com com-
putador e som, ví-

deo: Biomas do Brasil

Através do vídeo “Biomas 
do Brasil”, a atividade 

se propõe a apresentar 
aos alunos os fatores 

bióticos e abióticos que 
caracterizam a formação 

dos principais biomas 
brasileiros e promover um 
debate sobre os impactos 

ambientais.

Turma inteira 40 minutos
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Seção 1 − Amazônia: um tesouro a preservar
Páginas no material do aluno

68 a 72

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Dicionário 
Ecológico 
Ilustrado

Tiras com as 
palavras a se-

rem sorteadas, 
folhas A4, lápis 
de cor ou cera.

Montagem de dicionário 
ilustrado, usando desenhos 

criados pelos próprios alunos 
para representar conceitos 

ecológicos. 

Seis grupos 20 minutos

Um passeio 
pela 

Amazônia 

Vídeo “Bioma: 
Amazônia”, 

Datashow com 
computador e 

som

Exibição do vídeo “Bioma: 
Amazônia” apresentando uma 

excursão turística de jovens 
que visitam a região pela pri-
meira vez e posterior debate 
a partir da questão: Quais as 

principais características deste 
bioma: a Floresta Amazônica?

Individual 30 minutos

 

Seção 2 − Cerrado: a riqueza do Brasil central
Páginas no material do aluno

72 a 75

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão 

da Turma
Tempo  

Estimado

Cerrado: Quem 
sou eu?

Saco plástico, 
perguntas impressas 
e recortadas em tiras

Apresentação do Bioma 
do Cerrado através de 
uma lista de questões 

que, em tom de 
brincadeira, leva todas 
as perguntas à mesma 

resposta: CERRADO.

Individual 20 minutos

Cerrado x 
Desenvolvimento 

sustentável

Texto “Cerrado: o 
bioma” recortado 

em parágrafos, 
dicionários trazidos 

pelos alunos ou 
disponíveis na 

biblioteca da escola.

Leitura do texto “Cerrado: 
o bioma” e debate 

com base na questão: 
Como associar maior 

produção de alimento 
a desenvolvimento 

sustentável no cerrado 
brasileiro?

Individual 30 minutos
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Seção 3 − Caatinga- Vidas secas
Páginas no material do aluno

76 a 80

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cinema-mudo

Datashow com 
computador 

e imagens 
inseridas no 
pen drive do 

professor

Projeção de imagens da 
caatinga para montagem 

de cenas mudas 
desenvolvidas pelos 

próprios alunos. 

Grupo de alu-
nos voluntários 50 minutos

Recorte e cole
Cópias da 
folha de 

atividades

Atividade de recorte e 
colagem que visa explorar 
as adaptações dos animais 

e plantas que habitam a 
caatinga.

Duplas 50 minutos

 

Seção 4 − Mata Atlântica – A natureza ao seu redor
Páginas no material do aluno

80 a 83

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Uma câmera 
na mão e 

uma ideia na 
cabeça

Datashow e com-
putador com som, 
câmeras digitais ou 
celulares. No caso 
de alunos que não 

possuam os recursos 
para filmagem, será 

preciso papel e lápis/
canetas coloridas

Trata-se de uma prática 
da educação ambiental 

com montagem de 
um vídeo amador. A 

percepção ambiental 
servirá como ferramenta 

para o aprendizado 
sobre a importância da 
conservação da Mata 

Atlântica.

Turma dividida 
em grupos 10 minutos
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Seção 5 − Pantanal – Reino das águas claras
Páginas no material do aluno

83 a 85

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Peixes, répteis 
e mamíferos 
do Pantanal

Datashow, 
computador 

e slides dispo-
níveis no pen 
drive do pro-

fessor

Apresentação de slides com 
fotos em alta resolução 

para serem utilizadas com 
o objetivo de apresentar 
o Bioma Pantanal, com 

representantes dos peixes, 
répteis e mamíferos.

Turma inteira 10 minutos

Seção 6 − Pampa – pasto sem fim
Páginas no material do aluno

85 a 88

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

O Bioma 
Pampa

Datashow, com-
putador com som 
e vídeo Biomas – 
Campos Sulinos

Vídeo (com LIBRAS) 
que mostra, através de 
um passeio turístico de 
um grupo de jovens, as 

principais características 
do Bioma Pampa.

Turma inteira 20 minutos

O mapa dos 
gaúchos

Datashow, com-
putador e mapas 

disponíveis no 
pen drive do pro-

fessor

Para definir melhor os 
limites geográficos do 
Pampa, trazemos aqui 
três mapas para serem 

apresentados à turma, de 
forma a ajudar na melhor 

identificação da área 
relativa a esse bioma.

Turma inteira 10 minutos
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Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Qual é o 
Bioma?

Folhas A4 e ma-
terial didático do 

aluno

Atividade de avaliação 
onde os alunos deverão 
redigir uma redação, in-
dicando um dos biomas 
estudados na unidade e 

apresentar dois impactos 
ambientais relacionados 
com a ação humana. Ao 

final da atividade, um deba-
te sobre a temática propõe 
uma troca de experiências.

Individual 30 minutos
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Jogo do bafo-
bafo

Figurinhas feitas 
com imagens 
(impressas ou 

recortes de 
revistas) coladas 
em cartolinas e 

recortadas;  caixa 
de papelão; cartões 

com os nomes 
dos cinco biomas 

brasileiros.

Atividade lúdica na qual 
os alunos deverão des-
virar as figuras batendo 
com a mão em forma de 
concha. identificando os 

biomas brasileiros.

Dois grupos 
com um repre-
sentante para 

cada

20 minutos

Aspectos operacionais

Professor, esta unidade é um convite a viajar pelo Brasil junto com os alunos apresentando as belezas dos 

biomas brasileiros.  Nosso lema central defende que “É preciso conhecer para conservar!” Para isso, propomos uma 

atividade lúdica, o jogo do bafo-bafo.  É possível que os alunos mais experientes do EJA relembrem da infância e de 

suas coleções de figurinhas! 

Preparação 

Caixa de Biomas: caixa de papelão contendo cinco cartões com o nome de cada um dos cinco biomas brasilei-

ros (Caatinga, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa).

Figurinhas: Cartões feitos de cartolinas recortadas no tamanho de uma “figurinha” (cerca de 7cmX 5cm) e com 

uma imagem colada de um dos biomas brasileiros. As imagens podem conter elementos de suas faunas e vegetações 

características ou o mapa da região geográfica onde são encontrados. O número de figurinhas é variado, depende da 

disponibilidade de imagens que você tiver. Uma boa ideia é solicitar, previamente, que seus alunos procurem ima-

gens para montagem das “figurinhas”.

Como jogar:

1. Divida a turma em dois grupos que irão competir entre si. Cada grupo deve escolher um representante e os 

demais farão o papel dos torcedores, técnicos ou incentivadores da equipe.

2. Forma-se um grande círculo na sala com uma mesa no centro e duas cadeiras, uma de cada lado da mesa, 

onde se sentarão os oponentes, um representante de cada grupo. 
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3. Em cima da mesa são dispostas as figurinhas com as imagens viradas para baixo.

4. Pode-se tirar no par ou ímpar para ver quem começa a jogar.

5. O professor sorteia um Bioma Brasileiro de sua “caixa de Biomas”. Por exemplo, Amazônia. Nesse momento, o 

aluno que começa deverá tentar desvirar uma das figurinhas, utilizando o “bafo-bafo” de uma das mãos. Isto consiste 

em bater com a mão em forma de concha sobre uma figurinha qualquer e tentar desvirá-la. Cada aluno terá apenas 

uma chance por vez. Caso consiga virar de primeira e a figura corresponder ao Bioma sorteado, ganha a “figurinha”. 

Se conseguir desvirar de primeira e a figura não for a do bioma sorteado terá a chance de tentar desvirar outra. Caso 

consiga novamente com uma tentativa o procedimento será o mesmo, e assim sucessivamente. Quando a figurinha 

não for desvirada o jogo passa para o oponente.

6. O grupo de torcedores pode ajudar a identificar se a figura pertence ou não ao bioma sorteado, promovendo 

o debate. Caso o grupo erre em seu julgamento, a figurinha passa para o outro grupo;

7. Vence o grupo que ganhar mais figurinhas.

Aspectos pedagógicos

Professor, de forma lúdica e motivadora, propomos apresentar o tema dos biomas brasileiros favorecendo o 

debate e a competição construtiva entre os alunos. Através do jogo do bafo-bafo será possível relacionar a diversida-

de de fauna e flora do Brasil a seus respectivos biomas. 

Sugerimos que, cada vez que um bioma for sorteado e as figurinhas forem desviradas, o professor aproveite 

para construir um panorama para aquele determinado ecossistema, relacionando suas características às questões 

geográficas e climáticas, podendo ainda debater problemas ambientais relacionados.

Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Vídeo: Biomas 
do Brasil

Datashow com 
computador 
e som, vídeo: 

Biomas do 
Brasil

Através do vídeo “Biomas 
do Brasil”, a atividade se 
propõe a apresentar aos 

alunos os fatores bióticos e 
abióticos que caracterizam 
a formação dos principais 

biomas brasileiros e 
promover um debate sobre 

os impactos ambientais.

Turma inteira 40 minutos
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Aspectos operacionais

Professor, como atividade inicial, sugerimos que explore o recursos das imagens na forma de vídeo para apre-

sentar as formação dos seguintes biomas brasileiros: 

 � Floresta Amazônica. 

 � Mata Atlântica. 

 � Floresta de Araucária. 

 � Complexo do Pantanal. 

 � Caatinga. 

 � Cerrado. 

 � Campos Sulinos. 

Ao final do vídeo, sugerimos o debate sobre os impactos ambientais em cada um dos ecossistemas, partindo 

de algumas questões norteadoras que apresentamos mais à frente.

O filme “Biomas do Brasil”, produzido pelo centro de divulgação científica e cultural (CDCC) da USP, apresenta 

os biomas brasileiros a partir da viagem que um jovem, chamado Zeca, faz pelo país. Procura apresentar algumas 

considerações sobre vida, dando enfoque às interações entre os seres vivos e o ambiente como sendo uma das carac-

terísticas da vida. Durante a viagem de Zeca, é trabalhado também o conceito de Bioma, a partir das características 

que definem os Biomas Brasileiros. São mostradas, ainda, as modificações que os biomas sofrem e as consequências 

dessas modificações e ações para a sua conservação. 

Figura 1 – Cena do vídeo Biomas do Brasil proposto para esta atividade.

O filme encontra-se disponível no pen drive e nos links:

Parte 1 (8 minutos): http://www.youtube.com/watch?v=IA6u9PKgnnw

Parte 2 (8 minutos): http://www.youtube.com/watch?v=e3sjrxesyso
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O roteiro completo do filme pode ser encontrado em:

http://www.cdcc.usp.br/exper/medio/biologia/1biomas_filme.pdf

Questões norteadoras que poderão ser utilizadas para o debate:

1. Como podemos explicar esta diversidade de biomas em nosso país?

2. Alguém conhece pessoalmente algum desses biomas? O que pode nos contar?

3. Vamos listar problemas ambientais que podem estar ligados a cada um deles?

Aspectos pedagógicos

Olá, caro professor, todos nós que estudamos biologia já nos deparamos com a capacidade do homem em 

modificar o ambiente que o cerca. O Brasil, apesar de apresentar tantas riquezas naturais e diversidade sofre com a 

exploração do homem principalmente neste modelo de sociedade que vivemos, baseada no consumo e com grande 

necessidade de produção de energia e de recursos naturais. 

Aproveite o tema dos biomas e suas diversidades para aprofundar o debate sobre as ações do homem que 

modificam e comprometem o equilíbrio dos ecossistemas. Nosso objetivo não é enfatizar um processo de memo-

rização detalhado de cada característica da flora, fauna ou climática de cada bioma, mas explorar os conceitos de 

biodiversidade e consciência ecológica.

Sugerimos alguns links com informações atualizadas sobre estes impactos ambientais:

http://eco.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/biomas_texto.htm

http://ambientalsustentavel.org/2012/bioma-brasileiro-caatinga/

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/581/mapeamento-constata-ameaca-biomas-em-unidades-de-conservacao
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Seção 1 − Amazônia: um tesouro a preservar
Páginas no material do aluno

68 a 72

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Dicionário 
Ecológico 
Ilustrado

Tiras com as 
palavras a serem 
sorteadas, folhas 
A4, lápis de cor 

ou cera

Montagem de dicionário 
ilustrado, usando desenhos 

criados pelos próprios alunos 
para representar conceitos 

ecológicos. 

Seis grupos 20 minutos

Aspectos operacionais

Durante a leitura do texto do material do aluno (páginas 62 a 65) sobre o Bioma Amazônia surgem diversas pa-

lavras novas ligadas a conceitos ecológicos. Sugerimos que o professor explore o desenvolvimento desses conceitos 

através da montagem de um dicionário ecológico ilustrado. Cada palavra a ser pesquisada será chamada de verbete, 

como se nomeiam os termos de um dicionário. DIAG: numeração a ser trocada após diagramação do material do 

aluno.

Sugerimos que a turma seja dividida em grupos iguais ao número de verbetes a serem trabalhados. Nesse 

caso, propomos seis verbetes:

SERVIÇOS AMBIENTAIS CORREDORES ECOLÓGICOS DESERTIFICAÇÃO

EVAPOTRANSPIRAÇÃO BIOPIRATARIA SEQUESTRAR CARBONO

O professor poderá promover o sorteio dos verbetes, um para cada grupo. A tarefa do grupo é pesquisar no 

livro o termo, debater no grupo e procurar ilustrá-lo em folha de papel A4 fornecida pelo professor. A ideia é que não 

escrevam nada na folha, apenas desenhem. É importante incentivá-los a colorir os desenhos para valorizar a atividade 

e a participação de todos do grupo. 

Com os desenhos prontos estes poderão ser fixados no quadro para que a turma procure identificar a que 

conceitos ecológicos (verbete) os desenhos se associam.
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Aspectos pedagógicos

Professor, esta atividade busca tornar os conceitos ecológicos mais concretos e próximos da realidade dos alu-

nos. Não se trata apenas da apresentação de uma lista de significados ou de forçar sua memorização. Nosso objetivo 

é criar contextos com a realidade dos alunos do EJA, a fim de que se construam conhecimentos novos. 

Uma sugestão seria a montagem do dicionário ecológico ilustrado, no caderno dos alunos após a dinâmica. 

Nesse momento, individualmente, os alunos associariam cada verbete a uma definição, escrita com suas próprias 

palavras, usando imagens ou não.

Seção 1 − Amazônia: um tesouro a preservar
Páginas no material do aluno

68 a 72

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Um passeio 
pela Amazônia

Vídeo “Bioma: 
Amazônia”, 

Datashow com 
computador e 

som

Exibição do vídeo “Bioma: 
Amazônia” apresentando 

uma excursão turística 
de jovens que visitam a 

região pela primeira vez e 
posterior debate a partir da 
questão: Quais as principais 
características deste bioma: 

a Floresta Amazônica?

Individual 30 minutos

Aspectos operacionais

Esta atividade tem como objetivo conduzir os alunos a identificarem as principais características da Floresta 

Amazônica. Para isso, indicamos o vídeo “Bioma: Amazônia” que retrata este ecossistema, apresentando algumas de 

suas características, tendo como pano de fundo a aventura de um grupo de jovens que visita o local.

Este vídeo faz parte de uma série de conteúdos digitais voltados ao ensino de Biologia, produzidos pelo Pro-

jeto EMBRIAO, da Universidade Estadual de Campinas com recursos do FNDE, MCT e MEC. O vídeo tem a duração de 

cerca 14 minutos. O mesmo encontra-se disponível no link abaixo ou no pen drive do professor.

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15070
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Figura 2 – Cena do vídeo Bioma Amazônia, proposto para esta atividade.

Sugerimos que seja solicitado aos alunos fazerem anotações ao longo da exibição do vídeo em busca das 

respostas para a questão:

QUAIS AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DESTE BIOMA: A FLORESTA AMAZÔNICA? 

Ou seja, antes de passar o vídeo, você deve explicar aos alunos que eles precisarão responder a esta questão 

e, portanto, buscar a resposta enquanto assistem. Ao término da exibição, as características podem ser listadas no 

quadro, pelo professor, e debatidas com os alunos.

Vídeo-licença: A Universidade Estadual de Campinas autoriza, sob licença CreativeCommons – Atri-

buição 2.5 Brasil, cópia, distribuição, exibição e execução do material desenvolvido de sua titularida-

de, sem fins comerciais, assim como a criação de obras derivadas, desde que se atribua o crédito ao 

autor original da forma especificada por ele ou pelo licenciante, assim como a obra deverá comparti-

lhar Licença idêntica a esta. Estas condições podem ser renunciadas, desde que se obtenha permissão 

do autor. O não cumprimento desta Licença acarretará nas penas previstas pela Lei nº 9.610/9
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Aspectos pedagógicos

Professor, a exibição deste vídeo favorece o processo de aprendizagem dos alunos, para além do seu cotidiano. 

Por se tratar de um bioma distante de nossos alunos do Rio de Janeiro, as imagens apresentadas são ótimo instru-

mento para incorporar novos conhecimentos e ampliar suas visões do mundo. Pode-se explorar o vídeo associado ao 

material dos alunos, procurando identificar pontos comuns ou ampliá-los.

Como o vídeo é apresentado na perspectiva de jovens que visitam o local, uma sugestão é verificar na turma 

se existem alunos que migraram da Região Amazônica e que possam dar depoimentos sobre suas experiências em 

terras tão distantes.

 

Seção 2 − Cerrado: a riqueza do Brasil central
Páginas no material do aluno

72 a 75

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cerrado: Quem 
sou eu?

Saco plástico, 
perguntas 

impressas e 
recortadas em 

tiras

Apresentação do Bioma do 
Cerrado através de uma lista 

de questões que, em tom 
de brincadeira, leva todas as 
perguntas à mesma respos-

ta: CERRADO.

Individual 20 minutos

Aspectos operacionais

O cerrado é um bioma na maioria das vezes pouco conhecido dos alunos. A princípio, muitos alunos podem 

pensar que o cerrado é um ambiente pobre, mas pelo contrário, é um ambiente bastante diversificado, apresenta 

diferentes domínios, cada um com sua vegetação típica. Nesta atividade, sugerimos explorar tais diversidades através 

de uma lista de questões que, em tom de brincadeira, leva todas as perguntas à mesma resposta: CERRADO.

As questões terminam sempre com a expressão: ”Quem sou eu?”. Para dinamizar mais a aula, as questões 

podem ser impressas e recortadas em pequenas tiras, colocadas em um saco e sorteadas para leitura de diferentes 

alunos.

1. Sou o bioma brasileiro que ocupa a região central do país. Quem sou eu?

2. Sou um bioma com árvores esparsas, com troncos retorcidos e raízes longas para absorver as reservas de 
água subterrânea. Quem sou eu?
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3. Sou um bioma que tem como plantas típicas o araçá, a peroba do campo e o pau-santo? Quem sou eu?

4. Sou um bioma que sofre com constantes queimadas utilizadas para abrir áreas para plantio de soja. Quem 
sou eu?

5. Sou um bioma onde se encontram tamanduá-bandeira e o tatu-bola já ameaçados de extinção. Quem sou eu?

6. Sou o bioma onde há o maior mamífero roedor do mundo, a capivara. Quem sou eu?

7. Sou o bioma onde há as nascentes das três principais bacias hidrográficas brasileiras (Amazônica, do São 
Francisco e do Paraná/ Paraguai). Quem sou eu?

8. Sou o bioma onde há grande parte da produção agrícola do país, como soja, milho, arroz, feijão, além de 
abrigar mais de 33% do rebanho bovino e 20% dos suínos criados no Brasil. Quem sou eu?

Após esta primeira seção de perguntas, os alunos perceberão que para todas as questões a resposta será “cer-

rado”. Sugerimos que, em um segundo momento, o professor inverta as questões para ver quem estava ligado e 

amplie o debate sobre as características do cerrado.

1. Sou o Cerrado e me localizo em que região do país? 

Resposta: Região central

2. Sou o Cerrado e minhas árvores esparsas possuem que características?

Resposta: Troncos retorcidos e raízes longas para absorver as reservas de água subterrânea. 

3. Sou o Cerrado e quais as minhas plantas típicas?

Resposta: o araçá, a peroba do campo e pau-santo.

4. Sou o Cerrado e sofro com um grave problema ambiental para abrir áreas para plantio de soja. Qual? 

Resposta: Queimadas

5. Sou o Cerrado onde se encontram animais já ameaçados de extinção. Quais?

Resposta: Tamanduá-bandeira e o tatu-bola.

6. Sou o Cerrado onde há o maior mamífero roedor do mundo. Qual? 

Resposta: Capivara.

7. Sou o Cerrado onde há as nascentes das três principais bacias hidrográficas brasileiras. Quais?

Resposta: Amazônica, do São Francisco e do Paraná/ Paraguai.

8. Sou o Cerrado onde há grande parte da produção agrícola e pecuária do país. Quais?

Resposta: Soja, milho, arroz, feijão e rebanho bovino e suíno.
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Aspectos pedagógicos

Professor, a atividade busca um tom lúdico para apresentar o bioma do cerrado permitindo que os alunos descu-

bram as características dessa região de forma desafiadora. 

Pode-se ampliar a atividade, solicitando que os alunos descubram novas questões e apresentem como adivinha-

ções para turma, no modelo do “Quem sou eu?”.

Seção 2 − Cerrado: a riqueza do Brasil central
Páginas no material do aluno

72 a 75

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cerrado x 
Desenvolvimento 

sustentável

Texto “Cerrado: o 
bioma” recortado 

em parágrafos, 
dicionários trazidos 

pelos alunos ou 
disponíveis na 
biblioteca da 

escola

Leitura do texto 
“Cerrado: o bioma” 
e debate com base 
na questão: Como 
associar maior pro-
dução de alimento 
a desenvolvimento 
sustentável no cer-

rado brasileiro?

Individual 30 minutos

Aspectos operacionais

O cerrado é um bioma com grande atividade agropecuária, considerado o grande celeiro de produção de ali-

mentos do país. No entanto, tais atividades acabam por serem responsáveis pelo desenvolvimento de uma série de 

problemas ambientais na região. 

Nesta atividade, propomos um debate sobre o tema através da leitura do texto “Cerrado: o bioma”, de José 

Alberto Gonçalves. O texto apresenta os principais problemas ambientais deste ecossistema relacionados às intensas 

atividades de agropecuária. O texto traz ainda algumas ações que estão sendo pensadas pelo Estado para minimizar 

os problemas mais graves.  O autor apresenta dados do Ministério do Meio Ambiente e da Universidade de Brasília. 

Este texto pode ser encontrado para impressão no link abaixo e no pen drive do professor.

http://naturaekos.com.br/biodiversidade/cerrado/
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Cerrado: O bioma

Por José Alberto Gonçalves

1 Caixa d’água da América do Sul, savana mais rica do planeta em diversidade de espécies animais e vegetais 
e um dos maiores celeiros de grãos do mundo. Os três aspectos não deixam dúvidas sobre a importância 
do Cerrado para a economia e o meio ambiente do Brasil. Sua imensidão também impressiona. Ocupa 2 
milhões de quilômetros quadrados, ou um quarto do território brasileiro, o que faz dele o segundo maior 
bioma do país, depois da Amazônia, com presença em 11 Estados e no Distrito Federal.

2 As diferentes paisagens, ecossistemas, climas e proximidade de biomas tão distintos quanto os da Mata 
Atlântica, da Caatinga, do Pantanal e da Amazônia favoreceram o desenvolvimento de fauna e flora marca-
das pela grande variedade de animais e plantas (gramíneas, arbustos e árvores) no Cerrado.

3 O cerrado típico possui árvores baixas de troncos tortuosos e galhos retorcidos, de até 20 metros, folhas 
espessas e casco grosso, e se encontram esparsas em meio a arbustos e um tapete de gramíneas. Profun-
das, as raízes das árvores atingem de 15 a 20 metros, condição que lhes permite absorver água do lençol 
freático e sobreviver na estação quente e seca, quando o capim nativo parece palha, favorecendo incêndios, 
inclusive incêndios naturais.

4 Mas nem toda a vegetação do bioma é representada pelo cerrado típico. Há, ainda, as formações do cer-
radão e dos campos cerrados, sujo e limpo, compostos, sobretudo, por gramíneas. O cerradão lembra o 
cerrado típico, mas já é considerado uma formação florestal. Difere do segundo pelas árvores mais altas e 
copa mais fechada. Exemplos de árvores do cerradão são o pequi, a copaíba e a pindaíba.

5 De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a flora 
do Cerrado conta com mais de 10 mil espécies de plantas, com 4.400 endêmicas (exclusivas dessa área). 
Muitas delas são empregadas na produção de alimentos, artesanato, cortiça, fibras, óleos e remédios.

6 Também há elevado grau de endemismo na fauna, que compreende 837 espécies de aves, 161 espécies 
de mamíferos (19 endêmicas), 150 de anfíbios (45 exclusivas do bioma), 120 espécies de répteis (45 endêmi-
cas). A fauna invertebrada é bastante diversificada. Habitam o cerrado do Distrito Federal, por exemplo, 90 
espécies de cupins, mil de borboletas e 500 de abelhas e vespas. Cupins e saúvas, tão temidos nas cidades, 
desempenham papel fundamental ao decompor matéria orgânica, fertilizando o solo.

7 Conservar o Cerrado é uma necessidade premente por vários motivos. Um deles é preservar as nascentes 
dos principais rios das bacias do São Francisco, do Prata e do Amazonas. Sem mata para reter no subsolo a 
água da chuva, as nascentes secam e a enxurrada leva terra para o rio, o que o assoreia e prejudica a agri-
cultura.

8 A degradação das regiões de cabeceiras desses rios, que também são poluídos pelo esgoto das cidades e 
agrotóxicos e fertilizantes da agricultura, já afeta negativamente outros biomas, como o Pantanal, onde se 
tornou comum trombar com bancos de areia em uma viagem de barco.

9 Com a construção de Brasília no fim da década de 1950, teve início a ocupação do Cerrado. Aliás, o prin-
cipal objetivo da transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o planalto central foi interiorizar o 
povoamento e o desenvolvimento econômico no Brasil.

10 A partir da década de 1960, produtores rurais de diferentes partes do Brasil, especialmente da região Sul, 
foram estimulados pelo governo a migrar para o Cerrado. Ampla infra-estrutura rodoviária e energética foi 
instalada para apoiar a produção agropecuária.

11 A Embrapa, fundada em 1973, foi outra peça estratégica para o sucesso da agricultura em terras ácidas e 
de baixa fertilidade. Desenvolveu tecnologias para diminuir a acidez do solo e torná-lo mais fértil e semen-
tes adaptadas às condições climáticas do bioma. O antes infértil Cerrado transformou-se na maior fronteira 
agrícola do mundo, respondendo por mais da metade da safra nacional de grãos e algodão. Abriga, ainda, 
quase 50% do rebanho bovino do país, fornecendo grande parcela da carne exportada.
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12 Contudo, a expansão da fronteira agrícola entre as décadas de 1960 e 1990 priorizou mais as tecnologias 
para domar um solo hostil à agricultura do que um tratamento equilibrado entre o lado econômico e a 
necessidade de proteger os ecossistemas.

13 Segundo o Ibama, o avanço da fronteira agrícola deu-se com base em desmatamentos, queimadas, uso 
de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Pelo menos metade da área do bioma foi desfigurada, com o surgi-
mento de voçorocas, assoreamento de rios e contaminação dos ecossistemas por produtos agroquímicos.

14 A mais nova ameaça ao Cerrado é o aquecimento global. De acordo com Ricardo Machado, professor do 
departamento de zoologia da Universidade de Brasília (UnB), os modelos do Painel Intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas (IPCC) revelam alto grau de probabilidade para o deslocamento das condições cli-
máticas da área central para o sul do bioma, sobretudo o Estado de São Paulo. Em linhas gerais, o clima deve 
ficar mais quente no centro do Cerrado, levando os animais a procurar áreas mais amenas no sul do bioma.

15 “O problema é que São Paulo foi uma das primeiras regiões a perder sua vegetação com sua ocupação 
pela agricultura e pela pecuária”, lembra Machado. Sem mata, o animal não tem como se alimentar nem 
como se reproduzir.

16 O Cerrado é o segundo bioma do país com maior número de espécies da fauna ameaçadas de extinção 
– 111, ou 17,7% do total de 627 espécies ameaçadas, de acordo com o “Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
ameaçada de extinção”, publicado em 2008 conjuntamente pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 
Fundação Biodiversitas, em parceria com a Conservação Internacional e a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

17 Nos últimos anos, pesquisadores, governos, grupos organizados da sociedade civil e entidades empresa-
riais têm procurado encontrar maneiras de conservar o que restou do Cerrado. O grande desafio é tornar a 
produção agropecuária mais sustentável social e ambientalmente, utilizando técnicas para proteger o solo 
da erosão, recuperando áreas de preservação permanente (matas ciliares nas margens dos rios, por exem-
plo) e as reservas legais (parte da propriedade que deve ser mantida com vegetação nativa).

18 Também há pesquisas em curso para desenvolver técnicas de aproveitamento econômico de frutos, óleos 
e resinas do Cerrado, sem que seja necessário remover a vegetação. O ecoturismo é outra opção interessan-
te para o bioma, que é repleto de esplendorosas cachoeiras e praias de rios, chapadas e mata com muitas 
espécies distintas e exclusivas do Cerrado. Para coroar esses esforços, é possível que em breve o Cerrado 
seja incluído na Constituição como patrimônio nacional, a exemplo da Floresta Amazônica, da Mata Atlân-
tica, do Pantanal, da Serra do Mar e da Zona Costeira.

19 No segundo semestre de 2009, o Cerrado ganhou maior atenção da opinião pública, em decorrência 
de sua inclusão nas metas do Brasil para diminuir o ritmo de crescimento de suas emissões de gases de 
efeito estufa até 2020. Entre 2002 e 2008, o desmatamento no Cerrado foi responsável por emissões de 350 
milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) ao ano em média, praticamente a mesma quantidade 
liberada na atmosfera pelas queimadas e remoção de florestas na Amazônia no período.

20 O dado foi divulgado em setembro último pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), que calculou as 
emissões com base em números preocupantes sobre o desmatamento do bioma. No mesmo período de 
2002 a 2008, a taxa média de desmatamento no Cerrado alcançou 21 mil quilômetros quadrados a cada 
ano, mais que o dobro da vegetação que foi derrubada na floresta amazônica em 2009.

21 O levantamento também revelou que 48% da vegetação original do bioma foi eliminada, restando pouco 
mais da metade da mata. A fim de frear a remoção da vegetação e diminuir as emissões de gases-estufa 
do bioma, o governo federal comprometeu-se a investir recursos e promover incentivos econômicos com 
vistas a reduzir em 40% a taxa de desmatamento do Cerrado até 2020.

22 Para cumprir a meta, o governo conta com o sucesso do plano de controle do desmatamento no Cerra-
do, lançado em setembro passado. Conforme o plano, a meta será alcançada com a recuperação de terras 
degradadas, fiscalização mais rigorosa para coibir o descumprimento da legislação ambiental e atividades 
sustentáveis, tais como o aproveitamento de frutos, sementes e óleos de plantas nativas para a produção 
de alimentos, cosméticos, fármacos e biocombustíveis.
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23 “Estamos destruindo o que não se conhece”, lamenta Ricardo Machado, da UnB e um dos principais es-
pecialistas brasileiros em cerrado. Para ele, a riqueza biológica dos cerrados é um ativo valioso para uma 
economia sustentável no bioma. Dois exemplos ajudam a entender a proposta do pesquisador da UnB.

24 “O Brasil é conhecido na língua tupi como Pindorama, a terra das palmeiras. Temos no país mais de 300 
espécies de palmeiras, muitas delas existentes no Cerrado. A pesquisa poderia estudar o uso pela indústria 
do óleo extraído dos frutos dessas plantas”. Outro potencial de manejo sustentável pouco explorado no bio-
ma é o das gramíneas, abundantes nos campos. “O cerrado é rico em espécies de gramíneas, que poderiam 
alimentar o gado em vez de buscarmos espécies exóticas de capim como vem ocorrendo tradicionalmente.

Sugerimos  a seguinte dinâmica para apresentação do texto:

1. Recortar cada parágrafo numerado (total de 24).

2. Distribuir os parágrafos individualmente, ou em duplas (de acordo com o número de alunos na turma).

3. Solicitar que leiam o parágrafo, identifiquem palavras desconhecidas e busquem substitutos no dicionário. 
Caso não tenham muitos dicionários disponíveis, o uso de aplicativos nos próprios celulares dos alunos 
pode ser uma boa estratégia.

4. Reúna as duplas em pequenos grupos, de acordo com a sequência a seguir, para lerem os parágrafos na 
ordem. Solicite que preparem um breve resumo da ideia central para apresentar ao grupão (turma toda).

Mini-grupo Parágrafos unidos
A 1, 2, 3

B 4, 5, 6

C 7, 8, 9

D 10, 11, 12

E 13, 14, 15, 16

F 17, 18

G 19, 20, 21, 22

H 23, 24

5. Apresentação dos mini grupos na sequência do texto.

6. Após as apresentações, propor o debate sobre a questão: Como associar maior produção de alimento a de-
senvolvimento sustentável no cerrado brasileiro?

7. As ideias centrais podem ser registradas individualmente pelos alunos, em forma de relatório, para possível 
avaliação pelo professor.
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Aspectos pedagógicos

Professor, ao propor este debate não é necessário a preocupação em encontrar uma resposta única para a 

questão levantada. O objetivo maior é a reflexão dos alunos, além do levantamento múltiplo de hipóteses e pertinên-

cia dos argumentos.

Seção 3 − Caatinga- Vidas secas
Páginas no material do aluno

76 a 80

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cinema-
mudo

Datashow com 
computador 

e imagens 
inseridas no 
pen drive do 

professor

Projeção de imagens da 
caatinga para montagem de 
cenas mudas desenvolvidas 

pelos próprios alunos. 

Grupo de 
alunos 

voluntários
50 minutos

Aspectos operacionais

Professor, estamos propondo uma dinâmica interativa com os alunos que nomeamos de cinema mudo. Nosso 

objetivo é apresentar imagens da caatinga e deixar que os alunos criem situações ligadas à vida dos moradores dessa 

região. As imagens encontram-se disponíveis no pen drive do professor.

Sugerimos a seguinte sequência para o desenvolvimento da atividade:

1. Projete no data show uma das imagens da caatinga, disponibilizadas no pen drive.
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Figura 3 – Esta é uma das imagens da caatinga que estão disponibilizadas no pen drive para esta atividade. 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8469/caatinga.jpg?sequence=1 – Autor: Frederico 
Lencioni

2. Solicite voluntários para dramatizarem uma cena no cenário projetado através de mímicas. Sugerimos ex-
plorar o tema das dificuldades da vida dos moradores desta região.

3. O grupo voluntário pode sair de sala por alguns minutos para se organizar. No entanto, esta organização 
não pode durar mais do que 3 minutos.

4. Durante o tempo de espera você pode explorar com o restante da turma o que a imagem representa, se 
trazem lembranças de experiências vividas ou assistidas em filmes ,ou ainda, lidas em jornais ou livros.

5. O grupo de voluntários retorna e faz sua mímica.

6. A turma deverá levantar hipóteses sobre o que acham que o grupo representou.

7. Você, professor, conduzirá o debate.

8. Iniciam-se outras montagens de cenas com as demais imagens, seguindo a mesma dinâmica da primeira. 
Veja. a seguir.. as outras imagens disponibilizadas.

Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8458/caatinga2.jpg?sequence=1 – Autor: http://
www.webbee.org.br/jandaira/fisiono.htm
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Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/7780/vege_c.jpg?sequence=1 – Autor: http://www.
webbee.org.br/jandaira/vegeta.htm

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Nordestepernambucocaatingasecasergiosertao.jpg - Autor: Sergio Sertão

Aspectos pedagógicos

Professor, este trabalho com imagens possibilita que o aluno adquira conhecimentos sobre os ecossistemas, 

principalmente a caatinga, que nos dias atuais, devido ao desmatamento, à agricultura, à pecuária, entre outros pro-

blemas, possui uma vegetação relativamente mais empobrecida.

Tanto os temas relacionados aos problemas ambientais como sociais podem ser abordados. A literatura bra-

sileira possui importantes obras que podem contribuir, como o romance “Vidas Secas” de Graciliano Ramos, recente-

mente reeditada com fotos de Evandro Teixeira. A obra de Graciliano também inspirou o roteiro do filme homônimo: 

“Vidas Secas” (1963), dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Pode-se ainda propor uma parceria com os professores 

da área de Literatura e Geografia para integrar o estudo do tema.
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Seção 3 − Caatinga- Vida s secas
Páginas no material do aluno

76 a 80

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta Divisão da Turma
Tempo  

Estimado

Recorte e cole
Cópias da 
folha de 

atividades

Atividade de recorte 
e colagem que visa 

explorar as adaptações 
dos animais e plantas 

que habitam a caatinga.

Duplas 50 minutos

Aspectos operacionais

Olá. professor, estamos apresentando uma atividade que visa explorar as adaptações dos animais e plantas 

que habitam a caatinga. Trata-se de uma atividade de recorte e colagem a ser desenvolvida em duplas nas turmas. 

O objetivo é que os alunos associem as imagens com as respectivas definições, formando pares dos elementos da 

fauna e flora que compõem a caatinga. A folha da atividade a seguir encontra-se disponível no pen drive do professor.

Sugerimos que os alunos recortem primeiro para, depois, montar os pares e colar no caderno.

Acauã (Herpetotherescachinnans), um ga-
vião predador de serpentes.

A Ararinha-azul (Cyanopsittaspixii), extin-
ta na Natureza pelo tráfico de animais sil-
vestres.

O nome cururu é originário da língua 
tupi, onde kuru'ru é a designação popu-
lar dada aos grandes sapos do gênero 
Rhinell.

Asa-branca ou pomba-asa-branca (Pata-
gioenaspicazuro) vive na caatinga resis-
tente à seca nordestina.

O Umbuzeiro vive mais ou menos 100 
anos, e é um símbolo de resistência. Sua 
raiz conserva água e produz uma batata 
que, em época de grande estiagem, é uti-
lizada como alimento.

O mandacaru pode ser considerado um 
símbolo da Caatinga, seus espinhos são 
folhas modificadas para evitar a perda 
d’água, um bem precioso nesse ambien-
te tão seco.
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As sementes da faveleira (Cnidoscolus-
quercifolius) é uma das dietas preferidas 
das ararinhas azuis.

O Galo-da-campina (Paroaria dominica-
na), um dos mais bonitos pássaros brasi-
leiros.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cnidoscolus _phyllacan-
thus_seed.jpg – Autor: João Medeiros Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/ Ficheiro:Herpetotheres_cacchi-

nans1.jpg

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Patagioenas_picazu-
ro_854.jpg – Autor:  Dario Sanches

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cereus_jamacaru.JPG – 
Autor: Hervé Lefebvre
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/ Ficheiro:AraSpixiSmit.jpg

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/ Ficheiro:Paroaria_dominicana05.
jpg – Autor: Dario Sanches

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guilherme_Piso_curu-
ru_1648.jpg?uselang=pt-br – Autor: Guilherme Piso

Fonte: http://www.embrapa.br/imprensa/noticias/2010/junho/2a-
-semana/plantio-de-umbuzeiro-e-producao-de-mudas-nativas-da-

-caatinga-sao-destaques-do-dia-de-campo-na-tv/image/image_
view_fullscreen – Autor: EMBRAPA

Aspectos pedagógicos

A dinâmica de recorte e colagem favorece o maior engajamento dos alunos com a atividade, estimulando a 

procura por soluções que a mesma propõe. O ideal é que os alunos debatam entre si até encontrar os pares, com 

pouca interferência da sua parte. O material do aluno pode ser utilizado como apoio.



Ciências da Natureza e suas Tecnologias • Biologia 105

 

Seção 4 − Mata Atlântica – A natureza ao seu redor
Páginas no material do aluno

80 a 83

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Uma câmera 
na mão e 

uma ideia na 
cabeça

Datashow e computa-
dor com som, câmeras 

digitais ou celulares. 
No caso de alunos 
que não possuam 

os recursos para fil-
magem, será preciso 
papel e lápis/canetas 

coloridas

Trata-se de uma prática 
da educação ambiental 

com montagem de 
um vídeo amador. A 

percepção ambiental 
servirá como ferramenta 

para o aprendizado 
sobre a importância da 
conservação da Mata 

Atlântica. 

Turma 
dividida em 

grupos
10 minutos

Aspectos operacionais

Caríssimo mestre, as novas tecnologias oferecem recursos mais atrativos para que o professor leve ao estudan-

te ideias abstratas da ecologia sobre interdependência dos ecossistemas tropicais e da importância de conservá-los. 

Com as câmeras digitais e celulares, podemos, através das redes sociais ou até mesmo das mídias tradicionais, 

revelar o modo operante da destruição da Mata Atlântica, que hoje inicia uma nova fase de industrialização e ex-

pansão urbana. Uma prática tipo “vídeo-ativismo” seria interessante para despertar no aluno a percepção ambiental 

de situações que ele ache em desacordo com as normas ambientais, ou seja, o que ele acha que está errado em seu 

ambiente. Caso não haja recursos para a filmagem, esta poderá ser substituída por desenho de tais situações.

1ª Etapa: Montando os vídeos

Para a atividade, sugerimos que a turma seja separada em grupos e que estes tenham como objetivo nos seus 

momentos de folga realizar filmagens amadoras de situações pertinentes ao tema (ou o desenho, no caso de haver 

os recursos necessários). Para isso, os grupos deverão utilizar câmeras digitais ou celulares com o recurso de gravação 

em vídeo que pertençam a eles próprios. 
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2ª Etapa: Apresentando os vídeos

 0s grupos irão fazer as apresentações de seus vídeos, com auxílio do data show. Ao final de cada filmagem, 

o grupo responsável irá falar para o restante da turma qual foi à razão da escolha do local da filmagem e qual o sen-

timento ambiental que desenvolveram durante esse trabalho.  Ao final de todas as apresentações, os alunos deverão 

se sentar com as carteiras em formato de um semicírculo para que ocorra um debate sobre a temática.

Aspectos pedagógicos

A interpretação ambiental trará mais indagações sobre o meio e o modo de vida do estudante e, através desse 

esforço, repensará o ecossistema em que vive ou o que restou dele. Aproveite o momento para perguntar se eles co-

nhecem algum conflito ambiental em seu bairro. Se houver possibilidade de filmar o que restou do ecossistema típico 

do local, também será interessante. 

Se tiver acesso à internet, você pode apresentar alguns sites de mobilização social , ou  postar os vídeos, e até, 

quem sabe, assinar uma petição. Outra voz para esse exercício à cidadania é o telefone para denúncias do Ministério 

Público 127 ou do IBAMA. Sempre lembrando que o colégio é um espaço pacífico e apartidário. Evite constrangimen-

tos, mostrando que a construção de uma sociedade depende do zelo de todos e que é fundamental, que tenham 

educação de qualidade para agir de forma crítica e com grande poder de discernimento. 

Seção 5 − Pantanal – Reino das águas claras
Páginas no material do aluno

83 a 85

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Peixes, répteis 
e mamíferos 
do Pantanal

Datashow, 
computador 

e slides dispo-
níveis no pen 
drive do pro-

fessor

Apresentação de slides com 
fotos em alta resolução 

para serem utilizadas com 
o objetivo de apresentar o 

Bioma Pantanal, com repre-
sentantes dos peixes, répteis 

e mamíferos.

Turma inteira 10 minutos

Aspectos operacionais

Caro professor, seguindo o contexto da exposição de fotografias de integrantes do Bioma Pantanal, sugerimos 

uma atividade complementar à última sobre as aves. Agora são fotos de alguns dos mamíferos, répteis e peixes do 
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Pantanal (disponível no pen drive do professor). Através de um slide com fotos selecionadas, você poderá apresentar 

exemplares de alguns dos animais do pantanal com o nome popular, para que seus alunos se familiarizem a estes inte-

grantes do Bioma Pantanal.

Peixes

Figura 1 – Pacu 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pacu_shedd.jpg - Autor: Omnitarian

Figura 2 – Piraputanga 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PiraputangasnoRiodaPrataBonito.jpg?uselang=pt-br - Autor: David Morimo-
to (treez44est)

Figura 3 – Dourado 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dourado(Salminus_brasiliensis)emBonito.jpg?uselang=pt-br - Autor: David 
Morimoto (treez44est)
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Répteis

Figura 4 - Jacaré-do-pantanal 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caiman_zoom.jpg - Autor: Lea Maimone

Figura 5 – Sucuri 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:01-COBRA-SUCURI-3M-WAGNER-MEIER_MG_2458.JPG - Autor: Wagner Meier

Figura 6 – Surucucu 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrodynastes_gigas_CB08_2.JPG- Autor: XPS420
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Mamíferos

Figura 7 – Tamanduá-bandeira 
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Myresluger2.jpg - Autor: Howard Cheng

Figura 8 – Cervo-do-pantanal 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Marsh_Deer,_Esteros_Del_Ibera,_Corrientes,_Argentina,_3rd._Jan._2011_-_Fli-
ckr_-_PhillipC_(1).jpg - Autor: Phillip Capper

Figura 9 – Anta 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tapirus_terrestris_swim.jpg - Autor: Ventura B
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Figura 10 – Onça-pintada 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Jaguar_Belo_Horizonte_Zoo_Portrait.jpg - Autor: Miguel Rangel Jr

Aspectos pedagógicos

Professor, nesta apresentação, as imagens são seguidas pelo nome dos animais. Isso lhe dá possibilidade de 
questioná-los sobre o animal antes da resposta. Outro exercício interessante seria, se possível, buscar com os alunos 
os nomes científicos dos animais das apresentações. Isso pode ser feito na internet, evidenciando a importância da 
catalogação feita pela taxonomia/Biologia. 

A diversidade de animais de médio e grande porte demonstra como neste Bioma há uma grande oferta de 
alimento, devido à quantidade de produção. Lembre-os que: um local fantástico para grandes herbívoros é o entorno 
das planícies verdejantes, inundadas sazonalmente, do Centro-sul da América do Sul, o que vem sempre atraindo 
outros carnívoros pesos-pesados e muitos criadores de gado.

Seção 6 − Pampa – pasto sem fim
Páginas no material do aluno

85 a 88

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

O Bioma 
Pampa

Datashow, 
computador 
com som e 

vídeo Biomas 
– Campos 

Sulinos

Vídeo (com LIBRAS) 
que mostra, através de 
um passeio turístico de 
um grupo de jovens, as 

principais características do 
Bioma Pampa.

Turma inteira 20 minutos
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Aspectos operacionais

Caro colega professor, trazemos aqui para você um vídeo que explora o ambiente do Pampa ou Campos Sulinos, 

com duração de 13min50s. Com uma linguagem descontraída, um grupo de amigos faz uma viagem pelo extremo sul 

do País, mostrando as riquezas da fauna e flora deste Bioma. Produzido pela Universidade Estadual de Campinas, este 

vídeo ainda traz o recurso de LIBRAS para deficientes auditivos. Esse vídeo também está disponível no pen drive.

Vídeo - Biomas - Campos Sulinos (com Libras)

Autor: UNICAMP - MEC

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Heopx_2Q5S8

Aspectos pedagógicos

Muitos aspectos podem ser abordados com este curta, até mesmo os motivos da criação das Unidades de Con-

servação. Como o vídeo fala também sobre as aves migratórias, como o flamingo, sugerimos questioná-los acerca do 

aspecto endêmico de cada animal e sua distribuição pelos biomas, brasileiros ou sul-americanos. Exemplo notável é da 

onça que percorre em vida diversos biomas, do Sul da América do Sul até da América Central. Como alguns animais se lo-

comovem a grandes distâncias, quais são os limites de um bioma? Nessa discussão, podem-se abrir caminhos para o en-

tendimento, desde os enclaves evolutivos dos biomas até as redes ecológicas X limites físicos do Bioma (Clima/Relevo).

Em determinado momento do filme o grupo de amigos relata sobre o desvio de cursos naturais de água pelos 

produtores de soja e arroz e seu impacto ao lugar. Nesse momento do vídeo, seria interessante promover um debate 

que leve a uma reflexão sobre esta forte ameaça aos ecossistemas. 

Seção 6 − Pampa – pasto sem fim
Páginas no material do aluno

85 a 88

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

O mapa dos 
gaúchos

Datashow, 
computador 

e mapas 
disponíveis no 

pen drive do 
professor

Para definir melhor os limi-
tes geográficos do Pampa, 
trazemos aqui três mapas 

para serem apresentados à 
turma, de forma a ajudar na 
melhor identificação da área 

relativa a esse bioma.

Turma inteira 10 minutos
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Aspectos operacionais

Caro amigo professor, propomos a apresentação de três mapas (disponíveis no pen drive do professor) com os 

limites geográficos do Bioma Pampa. Sendo este o Bioma localizado também na fronteira, mas com menor área dentro 

do território nacional, é importante sabermos seus limites e quais outros países são detentores da responsabilidade 

em preservá-lo. 

Os mapas mostram a localização do Pampa  na América do Sul, onde também ocupa a Argentina e o Uruguai. 

Mapa 1 – Biomas Sul-americanos
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Mapa 2 – Detalhamento dos Pampas

Mapa 3 – Região dos pampas argentinos 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Regi%C3%B3n_pampeana.jpg – Autor: Roblespepe
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Aspectos pedagógicos

A observação dos mapas ajuda o aluno a construir a dimensão dos biomas que ocupam nosso vasto espaço 

territorial. Como ele ocupa pouco mais que a metade de um único estado brasileiro, muitas vezes ele é desprezado. 

Para reverter este quadro, trouxemos detalhes dos pampas argentinos. Atente ao aluno a divisão entre pampa úmido 

e seco, o que não encontramos no Brasil, onde predominam somente as áreas de banhado. Também é possível 

reparar como o relevo da região envolve o bioma, como na dupla fronteira da grande planície de inundação do Rio da 

Prata entre Uruguai e Argentina. Este local também é reconhecido como lar por uma população tradicional conhecida 

como gaúchos, cuja cultura permeia as fronteiras, assim como o Bioma.

Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Qual é o 
Bioma?

Folhas A4 e ma-
terial didático do 

aluno

Atividade de avaliação 
onde os alunos deverão 
redigir uma redação, in-
dicando um dos biomas 
estudados na unidade e 

apresentar dois impactos 
ambientais relacionados 
com a ação humana. Ao 

final da atividade, um 
debate sobre a temática 
propõe uma troca de ex-

periências.

Individual 30 minutos

Aspectos operacionais

Olá, caro professor, gostaríamos de propor uma atividade de avaliação em que os alunos deverão, individual-

mente, redigir uma pequena redação. Nessa redação, eles deverão escolher e apresentar um dos biomas brasileiros 

estudados na unidade (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa).  Além de descrever o bioma 

de preferência, o aluno deverá identificar causas e efeitos das ações humanas sobre esse bioma e as consequências 

dos danos ambientais para as sociedades humanas.

Ao final do tempo proposto, os alunos deverão se colocar em círculo para que possam apresentar suas reda-

ções ao grupo.
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Aspectos pedagógicos

Para esta atividade de avaliação, é muito importante que seja lembrado ao aluno que se esforce em associar 

quais  os aspectos geográficos, de relevo e clima, que podemos encontrar em determinado bioma. Características 

sociais podem ser descritas também, assim como os elementos da fauna e flora.

Para finalizar a atividade, propomos um debate no qual as principais características de cada bioma sejam nova-

mente apresentadas, além dos impactos ambientais provocados pela ação do homem e suas prováveis consequências 

para as futuras gerações. Aproveite esse momento de debate, para aprofundar questões relacionadas com a ação do 

homem e quais as possibilidades de modificação na nossa postura social e ambiental, com o intuito de promover a 

preservação dessas áreas. 

Uma sugestão para enriquecer esse trabalho, seria a montagem pela turma de um mural escolar, onde pode-

riam ficar expostas as principais características de cada bioma brasileiro e como a intervenção do homem tem sido 

maléfica nesses ambientes. Para finalizar o mural, proponha que sejam colocadas as sugestões levantadas pelos alu-

nos, de como poderemos mudar nossa conduta ambiental de maneira a salvar esses ambientes.
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Volume 2 • Módulo 4 • Biologia • Unidade 4

A árvore e os 
arbustos da 
vida
Ana Paula Penna da Silva, Daniel Cabral Teixeira, Fabiana Cordeiro, Fernanda Souza de Oliveira 

Campos, Onofre Saback dos Anjos e Silvana S. A. Mesquita

Introdução 

Olá, Professor!

A Unidade 4 é dedicada ao estudo da história evolutiva da vida em nosso 

planeta. Um tema bastante complexo, sempre acompanhado de alguns equívo-

cos como, por exemplo, a visão linear da evolução embutida na velha frase: o 

homem veio do macaco e na figura clássica, divulgada em alguns livros didáticos, 

em que um macaco que vai se transformando em homem. Por esses mal-entendi-

dos e muito por causa de questões religiosas, nossos alunos tendem a apresentar 

de antemão uma tendência a negar as ideias de evolução das espécies. Para me-

diar esse embate entre outras convicções religiosas e conhecimento científico, é 

importante que criemos um ambiente de respeito em que todos entendam que 

a visão científica é uma das maneiras possíveis de se interpretar o mundo e não 

a única. Portanto, é preciso que nós os ouçamos em seus questionamentos, mas 

que também eles estejam abertos para conhecer uma visão muito interessante, 

que pode inclusive conviver com algumas crenças.  Porque afinal de contas, a 

Ciência tem mais questionamentos que certezas. 

É preciso apresentar outras formas de pensar, e um dos pontos muito po-

sitivos que a evolução tem é a possibilidade de questionar nossa visão antropo-

cêntrica, o que pode nos levar a repensar nossa relação com a Natureza, hoje tão 

utilitarista.

O mais importante de tudo é conseguirmos criar um ambiente investiga-

tivo em sala de aula. Deixe os alunos se debruçarem sobre as questões e se in-

quietarem. Reforce que a visão científica não é a única possível, mas um modo de 

interpretar o mundo que pode ampliar nossa maneira de ver as coisas.

M
a

t
e

r
ia

l
 d

o
 P

r
o

f
e

s
s

o
r



118

Com finalidade de ajudá-lo a complementar a exposição do tema proposto, pesquisamos alguns recursos que 

poderão ser utilizados em suas aulas. Neste material, reunimos algumas sugestões de atividades e de avaliação que 

podem inspirar suas ações. 

Sugerimos que seja feita a introdução do assunto de forma prática e dinâmica, na primeira aula desta unidade. 

Desse modo, disponibilizamos duas opções diferentes de atividades, a fim de permitir que você escolha a que melhor 

se adapte na aula introdutória desta unidade.  Professor, esperamos que você goste delas.

A atividade inicial, opção 1, propõe um trabalho em grupo, no qual os alunos deverão elaborar uma árvore 

filogenética de gatos a partir das características observadas a partir de um desenho. Uma segunda sugestão que 

oferecemos para a atividade inicial da unidade é a exibição de um vídeo da BBC sobre como Darwin escreveu a “Ori-

gem das Espécies”, além de posterior debate em sala sobre o tema e o porquê de Darwin ter demorado 20 anos para 

publicar a sua teoria.

Para dar continuidade ao estudo recomendamos alguns recursos complementares ao conteúdo das seções 

do material didático do aluno. Tais recursos são, por exemplo: animações, atividades em grupos, estudo de casos, 

questionário e debates.

É válido ressaltar, que aconselhamos que sejam feitas alterações e adaptações necessárias. Afinal, nossas pro-

postas foram planejadas e organizadas de forma que você fique à vontade para conduzir da melhor maneira as suas 

aulas. 

Ademais, recomendamos que a última aula desta unidade seja dividida em duas partes. A primeira destinada a 

uma revisão geral, consolidando o aprendizado do aluno. E a segunda, um momento de avaliação do estudante. Nes-

se caso, sugerimos, como opção, a realização de uma avaliação que envolve a criação de um vídeo com entrevistas, 

que comparem as visões do senso comum com os pontos de vista científicos sobre Evolução das espécies.
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Apresentação da unidade do material do aluno

Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina Volume Módulo Unidade
Estimativa de aulas para 

essa unidade

Biologia 2 4 4 4 aulas de 2 tempos

Titulo da unidade Tema

A árvore e os arbustos da vida
Evolução

Sistemática filogenética

Objetivos da unidade

Ressaltar a diferença entre o processo de evolução de espécies ao longo do tempo e o processo de desen-

volvimento de um indivíduo, desde a fecundação ao longo de sua vida.

Enfatizar que a idade de um ancestral comum a linhagens diferentes determina as diferenças e semelhanças 

que estas vão apresentar.

Demonstrar que a perspectiva histórico-evolutiva tem um papel central na construção do conhecimento 

biológico.

Reiterar a sistemática filogenética como a ferramenta chave para tal construção, pois as características dos 

organismos são herdadas segundo um padrão ancestral descendente que é ilustrado em uma árvore filogenética.

Listar as evidências que sustentam o processo evolutivo como gerador e mantenedor da diversidade biológica.

Seções
Páginas no material  

do aluno

A idade do ancestral comum determina a proporção de diferenças 102 a 104

Árvores filogenéticas 104  a 106

Sistemática filogenética 107 a 109

Evidências evolutivas 110 a 113

De um tão simples começo 113 a 115 
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A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto, 

a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.

Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.

Vamos lá!

Recursos e ideias para o Professor

Tipos de Atividades

Para  dar suporte às aulas,  seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes 

à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais

São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas

Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Avaliação

Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios

Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Construção 
de uma 
árvore 

filogenética

Cópia de material 
encontrado no pen 
drive do professor 

para distribuição em 
sala

Em grupos, os alunos 
deverão elaborar uma ár-
vore filogenética de gatos 
a partir das características 

observadas a partir  de 
um desenho.

Grupos de 
quatro alunos 40 minutos

Vídeo: Biomas 
do Brasil

Datashow com com-
putador e som, ví-

deo: Biomas do Brasil

Através do vídeo “Biomas 
do Brasil”, a atividade 

se propõe a apresentar 
aos alunos os fatores 

bióticos e abióticos que 
caracterizam a formação 

dos principais biomas 
brasileiros e promover um 
debate sobre os impactos 

ambientais.

Turma inteira 40 minutos
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Seção 1 − A idade do ancestral comum determina a 
proporção de diferenças

Páginas no material do aluno

102 a 104

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Dicionário 
Ecológico 
Ilustrado

Tiras com as 
palavras a se-

rem sorteadas, 
folhas A4, lápis 
de cor ou cera.

Montagem de dicionário 
ilustrado, usando desenhos 

criados pelos próprios alunos 
para representar conceitos 

ecológicos. 

Seis grupos 20 minutos

Um passeio 
pela 

Amazônia 

Vídeo “Bioma: 
Amazônia”, 

Datashow com 
computador e 

som

Exibição do vídeo “Bioma: 
Amazônia” apresentando uma 

excursão turística de jovens 
que visitam a região pela pri-
meira vez e posterior debate 
a partir da questão: Quais as 

principais características deste 
bioma: a Floresta Amazônica?

Individual 30 minutos
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Seção 2 − Árvores Filogenéticas
Páginas no material do aluno

104 a 106

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão 

da Turma
Tempo  

Estimado

Cerrado: Quem 
sou eu?

Saco plástico, 
perguntas impressas 
e recortadas em tiras

Apresentação do Bioma 
do Cerrado através de 
uma lista de questões 

que, em tom de 
brincadeira, leva todas 
as perguntas à mesma 

resposta: CERRADO.

Individual 20 minutos

Cerrado x 
Desenvolvimento 

sustentável

Texto “Cerrado: o 
bioma” recortado 

em parágrafos, 
dicionários trazidos 

pelos alunos ou 
disponíveis na 

biblioteca da escola.

Leitura do texto “Cerrado: 
o bioma” e debate 

com base na questão: 
Como associar maior 

produção de alimento 
a desenvolvimento 

sustentável no cerrado 
brasileiro?

Individual 30 minutos

 

Seção 3 − Sistemática Filogenética
Páginas no material do aluno

107 a 109

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cinema-mudo

Datashow com 
computador 

e imagens 
inseridas no 
pen drive do 

professor

Projeção de imagens da 
caatinga para montagem 

de cenas mudas 
desenvolvidas pelos 

próprios alunos. 

Grupo de alu-
nos voluntários 50 minutos

Recorte e cole
Cópias da 
folha de 

atividades

Atividade de recorte e 
colagem que visa explorar 
as adaptações dos animais 

e plantas que habitam a 
caatinga.

Duplas 50 minutos
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Seção 4 − Evidências evolutivas
Páginas no material do aluno

110 a 113

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Uma câmera 
na mão e 

uma ideia na 
cabeça

Datashow e com-
putador com som, 
câmeras digitais ou 
celulares. No caso 
de alunos que não 

possuam os recursos 
para filmagem, será 

preciso papel e lápis/
canetas coloridas

Trata-se de uma prática 
da educação ambiental 

com montagem de 
um vídeo amador. A 

percepção ambiental 
servirá como ferramenta 

para o aprendizado 
sobre a importância da 
conservação da Mata 

Atlântica.

Turma dividida 
em grupos 10 minutos

Seção 5 −De um tão simples começo
Páginas no material do aluno

113 a 115

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Peixes, répteis 
e mamíferos 
do Pantanal

Datashow, 
computador 

e slides dispo-
níveis no pen 
drive do pro-

fessor

Apresentação de slides com 
fotos em alta resolução 

para serem utilizadas com 
o objetivo de apresentar 
o Bioma Pantanal, com 

representantes dos peixes, 
répteis e mamíferos.

Turma inteira 10 minutos
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Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Qual é o 
Bioma?

Folhas A4 e ma-
terial didático do 

aluno

Atividade de avaliação 
onde os alunos deverão 
redigir uma redação, in-
dicando um dos biomas 
estudados na unidade e 

apresentar dois impactos 
ambientais relacionados 
com a ação humana. Ao 

final da atividade, um deba-
te sobre a temática propõe 
uma troca de experiências.

Individual 30 minutos



126

Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Construção 
de uma 
árvore 

filogenética

Cópia de material 
encontrado no pen 
drive do professor 
para distribuição 

em sala

Em grupos, os alunos de-
verão elaborar uma árvo-
re filogenética de gatos a 
partir das características 
observadas a partir  de 

um desenho.

Grupos de 4 
alunos 40 minutos

Aspectos operacionais

Para introdução dos conceitos que serão abordados na Unidade 4, sugerimos uma atividade para os alunos 

perceberem que, frequentemente, a semelhança entre espécies indica uma provável relação evolutiva e, portanto, de 

parentesco filogenético. Dessa forma, propomos a elaboração de uma árvore filogenética de gatos. Para tal, é neces-

sário prévio ensinamento do assunto. 

É de grande valia que tal atividade seja feita em grupo de 4 alunos, pois, dessa forma, poderão exercitar quali-

dades da cooperação, levantando características de espécies animais e debatendo uma provável relação filogenética/

de parentesco entre estes. Esta atividade foi adaptada do site: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.

html?aula=588.

Procedimentos para a construção da árvore filogenética dos gatos:

1. Forneça a cada grupo uma cópia do desenho a seguir. Este desenho está disponível no pen drive.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/588/imagens/gatinhos.bmp
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2. Esclareça aos alunos que os gatos A, B, C, e D compartilham um ancestral comum e que os gatos E e F 
mantêm uma relação de parentesco com os outros quatro gatos, entretanto, não compartilham o mesmo 
ancestral  comum, sendo por esse motivo denominados grupo externo. 

3. Diga aos estudantes para efetuarem observações comparando os gatos A, B, C e D em relação à E e à F. No 
caderno, peça para um representante de cada grupo anotar as características que estes quatro gatos pos-
suem de diferentes do grupo externo em uma tabela como a que se segue:

CARACTERÍSTICAS A B C D

4. Diga aos alunos para nomearem as características de forma sucinta como, por exemplo, "Cabeça quadrada" 
observada no gato D. 

5. Oriente os alunos a colocarem o algarismo 1 para presença da característica e o algarismo 0 para ausência 
da mesma. Desse modo, os estudantes construirão uma matriz de dados para a posterior elaboração de 
uma hipótese filogenética para os gatos, representando-a em uma árvore filogenética. 

6. Após o levantamento das características, peça para cada grupo construir a árvore filogenética dos gatos.

7. Discuta com os alunos, questionando-os como poderão representar a história evolutiva dos gatos em uma 
árvore filogenética a partir das características observadas. Durante as discussões, favoreça a compreensão 
de que, para a construção da árvore filogenética, é interessante iniciar pelas características compartilhadas 
com todos os gatos (base da árvore filogenética) porque representam os caracteres herdados do ancestral 
comum; continue a construir a árvore filogenética, percorrendo as características que agrupam dois ou três 
gatos até as características exclusivas de cada um. 

8. Após o término da atividade peça para cada grupo apresentar e comentar a sua árvore filogenética. 

Aspectos pedagógicos

Professor, na construção da tabela, esclareça aos alunos que não se devem utilizar características contraditórias 

porque estas dificultaram a construção da árvore filogenética. Por exemplo, se os alunos utilizarem a característica 

"cabeça redonda", aconselhe-os a não utilizar a característica "cabeça quadrada".para construir um panorama para 

aquele determinado ecossistema, relacionando suas características às questões geográficas e climáticas, podendo 

ainda debater problemas ambientais relacionados.



128

Resposta: Este é um dos modelos que poderão ser construídos, uma vez que a elaboração da árvore filogené-

tica dependerá das características observadas pelos alunos.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/588/imagens/clad.bmp

Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Por que Darwin 
demorou 20 anos 
para publicar sua 
teoria e por que 

até hoje suas ideias 
ainda provocam 
tanta polêmica?

Datashow com 
computador e 

internet

Exibição de um vídeo da 
BBC sobre como Darwin 
escreveu a “Origem das 

Espécies”, suas influências, 
seus estudos e o porquê de 
ter demorado 20 anos para 

publicar sua teoria.

Turma 
inteira 80 minutos

Aspectos operacionais

Caro professor, a Unidade 4 aborda o conceito de evolução das espécies, tema central para a Biologia atual, 

aliás a própria Biologia só se constitui como Ciência a partir da consolidação da ideia de Evolução, no século XIX. No 

entanto, este tema está longe de ser simples e podemos arriscar dois possíveis motivos, dentre outros: primeiro, pela 

barreira religiosa encontrada em muitos de nossos alunos, segundo por envolver conceitos e informações bastante 

complexas que muitas vezes são compreendidas de forma altamente equivocada, como a reprodução da ideia de 

evolução linear. E essa dificuldade do ensino de Evolução não se restringe ao aluno do Nova EJA nem tampouco ao 

Brasil. Ao final desta atividade, há sugestões de bibliografia sobre o assunto.
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Partindo desses pressupostos, propomos um vídeo como instigador do debate. Após ou mesmo durante a 

exibição você pode provocar questionamentos aos alunos. 

Este vídeo, de pouco menos de uma hora, pode ser encontrado no endereço http://www.youtube.com/

watch?v=0v9pdFCwlBw e também está disponível no pen drive do professor.

A seguir sugerimos algumas questões que você pode abordar:

 � Por que, na época de Darwin, afirmar que as espécies não são imutáveis era quase como cometer um crime?

 � O que significa a expressão “as espécies não são imutáveis”?

 � Uma das influências de Darwin foram os escritos do economista político Thomas Malthus (tempo 19:20 do 

filme), um dos mentores das ideias capitalistas. Será que, na época, outro teórico da economia, com  ideias 

diferentes, poderia ter influenciado de outra maneira as ideias de Darwin? (Sobre o assunto, ver sugestões 

de artigos).

 � Darwin via a humanidade como parte do mundo vivo e não separada dele. Como isso se confronta com o 

pensamento religioso judaico-cristão e de que maneira esta ideia poderia até mudar a relação do homem 

com a Natureza?

Aspectos pedagógicos

Caro professor, é sempre bom lembrar aos alunos que, para uma corrente da filosofia da Ciência, o conheci-

mento científico, salvo suas especificidades, é apenas uma das possibilidades de interpretação do mundo. É preciso 

respeitar outros pontos de vista, inclusive os que envolvem as crenças religiosas. Portanto, é importante começar 

este tema falando que todos os pontos de vista serão respeitados, mas que a Escola de hoje foca principalmente no 

conhecimento científico.

Professor, listamos a seguir algumas sugestões de bibliografia sobre a temática:

 � Artigo que fala sobre a influência das ideias liberais na construção da teoria da seleção natural:

IFLESIAS-RIOS, R. . Relação dos modelos ecológicos com os modelos da economia ou os descendentes 

de Adam Smith que povoaram o mundo. In: Maria Inácia D’ÁVILA Neto. (Org.). Desenvolvimento Social: 

desafios e estratégias. Rio de Janeiro: Editora Catedra UNESCO, 1995, v., p. 361-391.

 � Texto do pesquisador Eduardo Bouth Sequara sobre como o pensamento comunista influenciou a Biologia 

na União Soviética:

http://biologiadoenvolvimento.blogspot.com.br/2011/10/ivan-ivanovich-schmalhausen-e-dura-vida.html

 � Livro com vários ensaios sobre como nosso modo de pensar científico influencia a maneira como vemos a 

Biologia (em inglês): “Biologyundertheinfluence” do Lewontin e Lewins.

http://books.google.com.br/books/about/Biology_Under_the_Influence.html?id=F0K_

AAAACAAJ&redir_esc=y
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 � Artigo que fala sobre a não neutralidade da Ciência:

http://www.if.ufrgs.br/mpef/Lang/POPPER.pdf

 � Esta página tem dicas de artigos, jogos, vídeos sobre o tema Evolução:

http://www.uel.br/pessoal/rogerio/evolucao/evolucao.html

 � Link para um jogo sobre evolução: 

http://geneticanaescola.com.br/wp-home/wp-content/uploads/2012/10/Genetica-na-Escola-72-

-Artigo-06.pdf

 � Neste artigo que você poderá encontrar no link a seguir (7 páginas), o professor e biólogo da evolução, 

Stephen J. Gould, questiona a primazia dada à seleção natural para explicar evolução e discute alguns con-

ceitos, como o de progresso:

http://www.uel.br/pessoal/rogerio/evolucao/evolucao.html

 � Artigo (2 páginas) que fala sobre pesquisas com alunos que dizem não acreditar na evolução e alguns que 

conciliam os 2:

http://www.uel.br/pessoal/rogerio/evolucao/textos/25_criacionismo.pdf

 � Neste artigo, David Quammen (2004)  busca entender porque há tantas pessoas que não aceitam a teoria 

da evolução:

http://www.uel.br/pessoal/rogerio/evolucao/textos/darwin_estava_errado.pdf

 � Livro disponível na internet: Evolução, Ciência e Sociedade.

http://www.sbg.org.br/ebook/Novo/ebook_evolucao.pdf

Seção 1 − A idade do ancestral comum determina a 
proporção de diferenças

Páginas no material do aluno

102 a 104

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Debate do 
ancestral 
comum

Material copiado 
e impresso para 
distribuição em 

sala ou data 
show com com-

putador

Debate sobre a evolução a partir 
de um ancestral comum

Grupo de 5 
alunos 30 minutos
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Aspectos operacionais

Olá, professor! A seção 1 da Unidade 4 enfatiza que a idade de um ancestral comum a linhagens diferentes 

determina as diferenças e semelhanças que estas vão apresentar. Dessa maneira, sugerimos que introduza a ideia 

de evolução a partir de um ancestral comum, proposta por Charles Darwin. Para tal, sugerimos um debate a respeito 

deste tema, tendo como alicerce a árvore filogenética da Figura 1. Este esquema está disponível no pen drive.

Figura 1 – Árvore filogenética apresentando a evolução dos vertebrados.

Professor, a dinâmica desta atividade deve seguir os seguintes passos:

1. Organize a sala em grupos de 5 alunos. 

2. Projete a imagem utilizando o datashow. Caso a escola não possua, aconselhamos que tire cópias da ima-
gem para cada grupo. 

3. Explique a figura antes do início do debate. Destaque as datas que aparecem do lado esquerdo da árvore 
filogenética.

4. Para a discussão ficar organizada, faça uma pergunta por vez. 

5. Sugerimos algumas questões, mas fique à vontade para introduzir novas perguntas.

 � Todos os seres vivos da figura possuem o mesmo ancestral comum?

 � Quem é o ancestral comum?
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 � Evolutivamente, os répteis têm um ancestral comum com os anfíbios, representado pelos anfíbios primiti-

vos? Justifique, utilizando as datas do lado esquerdo do desenho.

 � O que os seres vivos que estão presentes na imagem possuem em comum?

 � Quando surgiu o primeiro representante deste grupo?

6. Peça para os alunos discutirem as respostas nos seus respectivos grupos. Se necessário, sugira para um 
representante de cada grupo escrever a resposta no caderno. 

7. Estipule um tempo para cada pergunta.

8. Quando os grupos acabarem de discutir entre si, peça para cada grupo falar a sua conclusão. É importante 
que você intervenha quando necessário e corrija os possíveis erros conceituais.

9. Após toda a argumentação realizada, aconselhamos que você elabore, juntamente com os alunos, uma 
resposta para cada questão.

10. Sugerimos que todos os alunos registrem no caderno as respostas corretas. Dessa forma, será gerado um 

questionário a partir de um debate.

Aspectos pedagógicos

É muito importante que você aproveite a ideia dos alunos e que, a partir disso, com suas intervenções, eles 

compreendam que todos os seres vivos da figura possuem um mesmo ancestral comum e que a principal caracterís-

tica que aparece em todos eles é a presença da coluna vertebral.

Professor auxilie os alunos a observarem as datas localizadas do lado esquerdo da árvore filogenética, pois esta 

informação é crucial para eles identificarem o período de surgimento de cada grupo de seres vertebrados. Assim, eles  

poderão observar que a idade do ancestral comum a linhagens diferentes produz as diferenças e similaridades que 

estas vão possuir.
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Seção 1 − A idade do ancestral comum determina a 
proporção de diferenças

Páginas no material do aluno

102 a 104

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Estudo de 
caso: Darwin

Material 
impresso para 
distribuição na 

sala

Realização individual de 
um estudo dirigido sobre 

a temática abrangente 
da evolução. Destacamos 

termos centrais como: 
ancestral comum, adaptação 

e isolamento geográfico

Individual 40 minutos

Aspectos operacionais

Professor, a Seção 1 da Unidade 4 aborda a temática da evolução, mais especificamente do conceito de ances-

tral comum. A fim de auxiliá-lo, preparamos um estudo de caso para que seja feito individualmente. Assim, esperamos 

que aconteça a internalização do conteúdo ensinado anteriormente por você. 

Estipule um tempo específico para os alunos realizarem a atividade. Posteriormente, corrija o exercício com 

toda turma. Antes de dar a resposta certa, deixe os alunos exporem suas ideias. 

Estudo de caso

Charles Darwin era um naturalista inglês de 25 anos. No ano de 1831, foi enviado a bordo de um navio que per-

correria a costa da América do Sul. Sua tarefa era realizar um levantamento de dados geológicos e biológicos ao longo 

do percurso, coletando amostras, espécimes e fazendo anotações. Tirar conclusões dos dados recolhidos, nunca fora 

parte das atribuições de Charles, mas tê-lo feito terminaria por torná-lo um célebre personagem da história humana. 

Em 15 de setembro, a expedição chega a um arquipélago à aproximadamente 1000 km da Costa do Equador.  

Era formado por belas ilhas. Nestas, alguns animais chamaram a atenção do jovem naturalista, em especial uma espé-

cie de pequenos pássaros, que no continente eram chamados de tentilhões. Contudo, ao longo de suas observações, 

Darwin notou que diferentes ilhas poderiam apresentar tentilhões também diferentes, inclusive com hábitos alimen-

tares distintos. Alguns apresentavam bico curto e rígido e se alimentavam de sementes, outros tinham bicos finos e 

sugavam néctar das flores. Ainda havia aqueles com bico mais largo e que se alimentavam de insetos. 

Darwin ficou intrigado, pois parecia haver uma lógica nessa história toda. Independentemente de quão di-

ferentes entre si fossem, todos os tipos de tentilhões apresentavam características do tentilhão encontrado no 
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continente. Além disso, a diferença nos tipos de bico parecia se relacionar ao tipo de alimento disponível em cada 

local onde habitavam. 

Charles Darwin nada sabia a respeito de mutações, mas mesmo assim, nos anos que seguiram à sua viagem, 

formulou uma teoria que não só explicou suas observações, mas também mudou a maneira como entendemos a 

Natureza. 

A partir do texto, e de acordo com o que aprendeu até agora, responda:

1. Tente explicar, com suas palavras as observações de Darwin utilizando as palavras “colonização” e “adapta-
ção”.

2. Qual dos tentilhões mencionados no texto foi provavelmente o ancestral comum?

3. Qual a importância do isolamento geográfico no surgimento de novas espécies?

4. Em alguns casos, mesmo sem isolamento geográfico, ou seja, na mesma ilha, Darwin observou tentilhões 
com bicos diferentes. Ambos pareciam conviver bem, cada um se relacionando com seus semelhantes e 
sem competir por alimentos. Explique o ocorrido, utilizando os termos “ambientes ecológicos diferentes 
(nichos)” e “competição”.

Aspectos pedagógicos

Professor, na hora da correção com a turma observe a capacidade de argumentação dos alunos, a maneira 

como cada um expõe seus argumentos e discute com os colegas. Ademais, sugerimos que fique atento aos possíveis 

erros conceituais. Caso aconteça, interfira imediatamente no sentido de posicionar os alunos a pensarem nos concei-

tos mais adequados.

Sugestões de respostas

1. A colonização das ilhas por tentilhões teve início, provavelmente, pela chegada de membros de uma única 
espécie destes pássaros, que, ao longo do tempo, se adaptaram aos diferentes ambientes do arquipélago 
e deram origem às novas espécies. 

2. O tentilhão continental, pois todas as espécies do arquipélago  guardam uma ou outra característica deste. 

3. Com o isolamento  geográfico, características únicas podem se dispersar exclusivamente em uma popula-
ção, tornando-a distinta das demais e eventualmente gerando uma nova espécie. 

4. Em virtude da competição ou da disponibilidade de recursos, populações de uma mesma espécie podem 
divergir em hábitos alimentares. Esta divergência, ao longo de centenas ou milhares de anos, pode levar ao 
surgimento de uma nova espécie, possivelmente convivendo no mesmo local, mas com nichos diferentes.
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Seção 2 − Árvores Filogenéticas
Páginas no material do aluno

104 a 106

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Árvore 
filogenética 
dos peixes

Pen drive com 
a animação 

“Introdução aos 
mandibulados 
e à origem dos 

tetrápodos”, 
datashow com 

computado

Apresentação do Bioma 
do Cerrado através de uma 
lista de questões que, em 
tom de brincadeira, leva 

todas as perguntas à mes-
ma resposta: CERRADO.

Individual 20 minutos

Aspectos operacionais

Professor, a Seção 2 trabalha com o conceito de árvore filogenética. A fim de facilitar o aprendizado deste 

conceito pelos alunos, sugerimos a visualização de uma animação que pode ser encontrada no endereço http://teca.

cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=45463, e também está disponível no pen drive.

Figura 2 – Imagem de uma das cenas da animação sugerida nesta atividade. 
Fonte: http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=45463- Autor(es): Marco Lacerda

Organize a turma em formato de meia lua, para que todos possam ver a projeção. Ao longo da animação, per-

guntas são feitas na parte inferior da apresentação. Para tornar a aula mais dinâmica, sugerimos que deixe os alunos 
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responderem. Nesse momento é importante estimular as ideias dos estudantes, bem como fornecer subsídio para a 

construção da argumentação.

A animação sugerida retrata a árvore filogenética dos peixes, destacando o seu ancestral comum. São retrata-

das as principais características das classes de peixe que fazem parte dessa árvore.  

Aspectos pedagógicos

Professor, aproveite o momento para destacar como é feita a leitura de uma árvore filogenética: iniciamos a lei-

tura da árvore pelo lado oposto ao que aparecem as espécies. Tal lado marca o nó (encontro de linhas) que define o 

ancestral comum da diversidade ilustrada. O tempo vai do ancestral comum para as espécies vivas. Na árvore filogené-

tica, uma linha é chamada de linhagem e indica uma espécie cujos membros são compatíveis reprodutivamente. Já a 

bifurcação de uma linhagem ilustra o processo de especiação de uma espécie ancestral em duas espécies descendentes 

que, a partir daí, irão evoluir independentemente.

Seção 2 − Árvores Filogenéticas
Páginas no material do aluno

104 a 106

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Questionário

Questionário 
copiado para 

distribuição em 
sala de aula

Realização indivi-
dual de uma lista 

de exercícios sobre 
a temática da árvo-

re filogenética.

Individual 20 minutos

Aspectos operacionais

Olá, professor! A Seção 2 desta unidade aborda o estudo das árvores filogenéticas que é uma forma de visua-

lizar a escala comparativa dos organismos. Para auxiliar nesta temática, recomendamos uma lista de exercícios para 

serem trabalhados com os alunos em sala de aula. As perguntas foram retiradas de provas de vestibulares de anos 

anteriores. Este questionário está também disponível no pen drive do professor.

Sugerimos que esta atividade seja realizada individualmente e que o material seja copiado com antecedência. 

Professor fique à vontade para alterar o questionário.
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Exercício 1 (UFSC 2010):

A figura seguinte representa uma das hipóteses para explicar a filogenia animal.

Disponível em:  
http://www.biosonialopes.editorasaraiva.com.br/sonialopes/site/apoioaoprofessor/aulasempowerpoint.cfm. (Adaptado)

Após analisar o gráfico, assinale a(s) proposição(ões) correta(s) quanto à evolução dos animais.

1. A característica mais importante usada para separar os animais em filos distintos é a sua distribuição no 
ambiente.

2. Todos os animais representados possuem ancestralidade comum.

4. Os equinodermos são representados na figura acima por animais como minhocas, caramujos e vermes 
cilíndricos.

8. Peixes, anfíbios e cobras são animais cordados.

16. Os répteis não aparecem representados nesta figura.

32. Os cnidários, representados pelas esponjas do mar, são animais muito simples e não apresentam tecidos 
verdadeiros.

64. Os animais se caracterizam por serem pluricelulares, eucariontes e heterótrofos.

Exercício 2 (FUVEST 2009):

Uma árvore filogenética, evolutiva ou da vida, é uma representação gráfica que organiza os seres vivos de 

acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. Espécies com maior semelhança ou proximidade evolutiva se loca-

lizam em ramificações (grupos evolutivos) mais próximas. Analise a figura a seguir que mostra um modelo de árvore 

filogenética com as relações evolutivas entre alguns seres vivos, e assinale a proposição correta.
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A. Os fungos e as plantas pertencem ao mesmo grupo evolutivo.

B. As plantas e os animais pertencem ao mesmo grupo evolutivo.

C. As bactérias deram origem a todos os seres vivos.

D. Os insetos e os anfíbios pertencem a diferentes grupos evolutivos.

E. Os fungos deram origem a todos os seres vivos.
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Exercício 3 (UFMS 2010):

A figura a seguir, extraída e adaptada de www.educacaopublica.rj.gov.br, demonstra o relacionamento filoge-

nético de alguns grupos de animais. Com base nesta figura, analise as proposições a seguir e assinale a(s) correta(s).

1. A estrela-do-mar tem um ancestral comum com os Chordata, representado na figura pela letra C.

2. Todos os invertebrados estão reunidos num único agrupamento.

4. O papagaio é mais próximo, filogeneticamente, do rato do que do macaco.

8. A papa mosca é mais próxima, filogeneticamente, da borboleta do que do caramujo.

16. Todos os organismos possuem um ancestral comum, representado na figura pela letra A.

32. O ancestral comum dos Protostomata é representado na figura pela letra G.

Aspectos pedagógicos

Professor, após a resolução destas questões em aula, você pode promover uma discussão das respostas encon-

tradas pelos alunos, comentando os possíveis erros por eles cometidos. Aproveite as alternativas das questões para 

fazer uma revisão do conteúdo estudado. 
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Respostas:

1. 2, 8 e 64.

2. C

3. 1, 8 e 16.

Seção 3 − Sistemática Filogenética
Páginas no material do aluno

107 a 109

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Compreendendo 
a sistemática 
filogenética

Datashow com 
computador

Exibição de um 
aplicativo que trata de 

conceitos fundamentais 
para a compreensão da 

origem das espécies.  

Turma inteira 40 minutos

Aspectos operacionais

A Seção 3 desta unidade trata de sistemática filogenética, explicando a importância da compreensão histórica 

dos seres vivos, na classificação atual. Para instrumentalizar os alunos neste assunto, que também já vinha sendo 

tratado na seção anterior, sugerimos um aplicativo que faz uma explicação passo a passo de alguns conceitos funda-

mentais para o entendimento da origem de novas espécies, tais como: seleção natural, mutações e recombinações 

genéticas, barreiras geográficas, fluxo gênico e especiação. O aplicativo pode ser encontrado no seguinte endereço: 

http://www.ib.usp.br/md/arquivos/evolucao.FLA.swf e está disponível no pen drive do professor.
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Figura 3 – Primeira página do aplicativo sugerido nesta atividade.

Professor, a primeira página, que aparece na Figura 3, contém um item “ajuda”, muito simples, que explica 

como encaminhar o mouse para concluir as respostas. A ideia é que você utilize, nesta aula, apenas o Módulo 1, por-

que já traz bastante conceitos. Você pode deixar o Módulo 2 para a próxima aula.  

Sugerimos que você projete o aplicativo através de datashow e vá perguntando aos alunos para que eles deci-

dam as opções corretas, como é o caso da Figura 4.

Figura 4 – Imagem de uma das páginas com pergunta do aplicativo sugerido para esta atividade.
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Aspectos pedagógicos

Professor, procure estimular a participação de todos os alunos nesta atividade. Ao final, você pode fazer um 

quadro com os principais conceitos e suas definições, para que eles tenham isso registrado em seus cadernos. Outra 

possibilidade é que você pergunte se há alunos que possam fazer isso no quadro. Você pode deixar que cada volun-

tário escreva um conceito e, para desinibi-los, diga que vai ajudá-los com a turma. Lembre-lhes que a escola também 

é um espaço para se errar. Isso muitas vezes é esquecido por nós que criamos um ambiente de valorização apenas de 

acertos, o que para a própria Ciência é pura ficção.

 

Seção 3 − Sistemática Filogenética
Páginas no material do aluno

107 a 109

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta Divisão da Turma
Tempo  

Estimado

Como construir 
cladogramas?

Datashow 
com 

computador

Exibição de aplicativo 
sobre conceitos da 

sistemática filogenética, 
contendo exercícios 
interativos ao final. 

Turma inteira 50 minutos

Aspectos operacionais

A Seção 3 desta unidade trata de sistemática filogenética, explicando a importância da compreensão histórica 

do surgimento dos seres vivos, na classificação atual. Para auxiliar este tema de maneira mais interessante recomen-

damos o uso de um recurso visual interativo que pode ser encontrado no endereço http://www.ib.usp.br/md/arqui-

vos/evolucao.FLA.swf e que está disponível também no pen drive do professor.

Trata-se da continuação da atividade sugerida anteriormente, portanto, é o Módulo 2 daquele mesmo apli-

cativo. Mas, professor, os Módulos 1 e 2 desse aplicativo podem ser utilizados de acordo com suas necessidades e 

encaminhamentos das aulas. Nada impede que você utilize apenas o Módulo 2, por exemplo, até porque ele começa 

retomando conceitos de especiação do Módulo 1.

O Módulo 2 do aplicativo aborda os seguintes conteúdos: 

 � ancestral comum;

 � cladogênese e anagênese;  

 � grupos-irmãos;

 � grupo monofilético; 
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 � sistemática filogenética;

 � estruturas análogas e órgãos homólogos;

 � grupo externo;

 � construção de cladogramas, a partir de características derivadas e primitivas.

Se você o considerar muito extenso, encerre a atividade na página 27. A partir dessa página, há a apresentação 

de outro caso, de construção de cladograma que repete os mesmos passos anteriores.

Figura 5 – Se achar a atividade muito longa, pare aqui!

Há exercícios, a partir da página 38, que você pode fazer junto com a turma. Todos eles irão apontar se os alu-

nos acertaram ou não. Assim, primeiro apresenta-se a questão:

Figura 6 – Imagem da página 38, onde os exercícios finais começam. É só clicar com o mouse na resposta correta.
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Aspectos pedagógicos

Professor, muitas dúvidas poderão surgir durante a exibição do aplicativo, tornando maior o tempo estimado 

para aula. Não há problema. O importante é conseguirmos criar um ambiente no qual nossos alunos possam sentir-se 

à vontade para tirarem as dúvidas sobre esse assunto tão instigante.

 

Seção 4 − Evidências evolutivas
Páginas no material do aluno

110 a 113

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Conhecendo 
mais sobre 

fósseis

Laboratório de informá-
tica ou material de pes-
quisa (artigos impressos 

da internet, revistas, 
jornais, etc.) solicitado 

previamente.

Pesquisa sobre fósseis, 
em grupo, seguida de 
debate final com toda 

turma.

Grupos de 4 
alunos 50 minutos

Aspectos operacionais

Professor, a Seção 4 desta unidade aborda as evidências da evolução. Utilizando-se de seus estudos e do livro 

do aluno, sugerimos que faça uma breve introdução sobre a importância dos fósseis nos estudos da evolução, e ex-

plique a seus alunos que você irá orientá-los numa pesquisa sobre o tema. Se for possível, leve-os ao laboratório de 

informática. Caso não haja um na sua escola, peça com antecedência que tragam de casa o material necessário para 

a confecção do trabalho em sala de aula.

Solicite que se dividam em grupos de 4  ou faça você mesmo essa divisão, caso considere mais apropriado.

Apresente algumas questões que servirão para pesquisa, sendo que cada grupo poderá escolher uma. A seguir 

listamos alguns exemplos:

 � O que são fósseis? E quais os tipos?

 � Quais são as condições de fossilização?

 � Como é determinada a data de um fóssil?

 � O que são fósseis intermediários? Exemplifique.

 � Como os fósseis podem ser evidências da Evolução das espécies?

 � Quais são as outras utilidades dos fósseis?
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Você pode sugerir alguns sites para a pesquisa, como por exemplo:

 � Revista Superinteressante: http://super.abril.com.br/

 � Revista Ciência hoje online: http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/cacadores-de-fosseis

 � Página sobre fósseis da UC (Universidade de Coimbra): http://fossil.uc.pt/

Ao final das leituras em grupo, você pode solicitar uma breve síntese de uma página que poderá ser apresen-

tada para a turma. Nesse momento, você pode pedir que façam um semicírculo e que 2 representantes do grupo 

façam as colocações sobre os temas estudados. Assim, as diferentes questões podem ser socializadas e discutidas 

pela turma toda.

Atividade livremente inspirada do site: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=585

Autor: Caio Samuel Franciscati da Silva e Co-autora: Taís Carmona Lavagnin

A título de curiosidade, sugerimos a leitura de um artigo científico que trata de um fóssil de par de cigarrinhas 

copulando, datado de 165 milhões de anos atrás e foi encontrado na China.

Artigo: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0078188

Outra sugestão de leitura sobre o tema é a matéria a seguir, encontrada em um jornal online:

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/11/cientistas-encontram-fosseis-de-insetos-em-pleno-

-ato-sexual.html

Aspectos pedagógicos

Professor, com esta atividade, você estará trabalhando, para além do conteúdo biológico, habilidades impres-

cindíveis para a formação de qualquer pessoa hoje. Podemos destacar:

 � busca e escolha de textos na internet;

 � leitura e compreensão de textos;

 � capacidade de análise e síntese;

 � expressão escrita e oral.

Enfim, nesse sentido, poderíamos sintetizar em uma frase, um dos objetivos pedagógicos desta atividade, que 

deveria ser um dos focos principais das escolas, não apenas da Nova EJA, que é: formação de autonomia para cons-

trução do conhecimento. Mãos à obra!
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Seção 4 −  Evidências Evolutivas
Páginas no material do aluno

110 a 113

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

 Vamos estu-
dar as pistas 
da evolução?

Datashow com 
computador e 

internet

Exibição de trechos sele-
cionados de 2 vídeos sobre 
evidências da evolução bio-

lógica. 

Turma inteira 50 minutos

Aspectos operacionais

Professor, a Seção 4 desta unidade aborda as evidências da evolução. O livro do aluno enfoca como evidências 

os fósseis e a seleção artificial. Para complementar esse conteúdo e torná-lo mais instigante para nossos alunos, suge-

rimos a visualização de partes dos vídeos listados a seguir, de acordo com os conteúdos que você resolver priorizar.  

Estes vídeos encontram-se disponíveis no pen drive do professor e nos links:

 � http://www.youtube.com/watch?v=GzLDQf3pN7I (parteI).

 � http://www.youtube.com/watch?v=j9q_Ub0WdXo (parte II).

Você poderá abordar, além dos fósseis, outras evidências, como por exemplo, a presença de órgãos vestigiais 

e a anatomia comparada. Em ambos os casos, a apresentação de imagens é essencial, por isso o vídeo poderá ser 

importante.

A seguir, uma divisão por assunto e tempo para facilitar suas escolhas. Para facilitar, essas informações foram 

colocadas dentro de uma tabela. 

Assunto Tempo

Vídeo Parte I Formas intermediárias. 6: 31 até 7:55

Vídeo Parte II
Órgãos vestigiais: asas da avestruz, siso, apên-

dice e cóccix humanos.
1: 48 até 4: 24

Parentesco e deriva dos continentes. 4:25 até 5: 28

Semelhanças anatômicas entre diferentes 

grupos: mesma estrutura para funções 

diferentes.

5:29 até 6:41
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Aspectos pedagógicos

Professor, peça que os alunos façam um resumo em seus cadernos sobre o que foi visto no filme. É sempre bom 
estimulá-los a escrever e a pensar sobre um assunto. Isso poderá ser realizado no tempo da própria aula. 

Seção 5 − De um tão simples começo
Páginas no material do aluno

113 a 115

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Charles Darwin 
e a construção 

da árvore da 
vida

Pen drive com 
a animação 
“Darwin e a 

viagem do H. 
M. S. Beagle”, 

datashow com 
computador

Atividade sobre Charles 
Darwin realizada em duas 
partes: a primeira parte se 
refere à realização de um 
debate e a segunda parte 

menciona a visualização de 
uma animação. 

Turma inteira 30 minutos

Aspectos operacionais

Olá, professor! A Seção 5 fecha com chave de ouro o estudo sobre o processo evolutivo. Além disso, o naturalista 

Charles Darwin é homenageado por seu legado. A fim de destacar a importância de Darwin para área científica, reco-

mendamos que esta atividade seja realizada em duas partes: a primeira se refere à realização de um debate sobre a obra 

de Darwin e, posteriormente, a segunda menciona a visualização de uma animação. 

1ª Parte: Debate

Professor organize com toda a turma, um debate sobre Charles Darwin. Muitos alunos já devem ter escutado 

alguma coisa a respeito deste cientista. Destaque os principais, e mais interessantes, pontos sobre as suas pesquisas. 

Comece a discussão com algumas perguntas norteadoras, como por exemplo:

1. Quem foi Charles Darwin?

2. O que Darwin descobriu?

3. Como foram feitas as suas pesquisas?

4. Darwin disse que o homem descende do macaco?
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2ª Parte: Animação

Após o debate, reúna os alunos de forma que todos consigam enxergar a animação sugerida para esta atividade.  

Esta animação mostra os lugares que Darwin visitou em 5 anos de viagem. Com suas observações e anotações, ele che-

gou a formular a sua teoria evolutiva. Esta animação está disponível no seu pen drive, professor, e foi retirada do Portal 

Teca (http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=44918).

Figura 7 – Uma das cenas da animação sobre Darwin e sua viagem que está sendo sugerida para esta atividade. 
Fonte: http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=44918- Autor(es): Marianna Bernstein

Aspectos pedagógicos

Professor, após a explicação da obra de Charles Darwin, enfatize as evidências que sustentam o processo evo-

lutivo como gerador e mantenedor da diversidade biológica. Caso queira aproveitar a atividade como um método de 

avaliação, peça aos alunos para fazerem um trabalho sobre Charles Darwin, destacando os principais conceitos da sua 

teoria evolutiva.
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Seção 5 − De um tão simples começo
Páginas no material do aluno

113 a 115

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Como a vida 
surgiu na 

Terra?

Datashow com 
computador e 

internet

Exibição do documentário 
“O princípio da Vida” (2010) 

seguido de discussão. 
Turma inteira 50 minutos

Aspectos operacionais

Olá, professor! A Seção 5, última da Unidade 4, cita rapidamente a origem química da vida. Sugerimos, então, 

a exibição de um vídeo chamado “O princípio da vida” (2010), que está disponível no pen drive do professor e no link 

http://www.youtube.com/watch?v=GmjHnR8t4EY. 

O documentário trata da origem da vida, até o surgimento do primeiro animal. Como sabemos, este tema, 

além de relacionar-se com o assunto central da unidade, que é evolução das espécies, é bastante instigante e pode 

ser também polêmico para muitos alunos que possam ter fortes referências religiosas.

Sugerimos a exibição de parte deste filme, até o tempo de 23m:19s que trata especificamente da origem dos 

primeiros seres, do surgimento da pluricelularidade e dos primeiros animais.

A seguir, algumas questões que você pode trabalhar em sala, após a exibição do vídeo:

1. Quais foram as principais transformações da Terra primitiva, que permitiram o surgimento dos primeiros 
seres?

2. Onde surgiram os primeiros seres?

3. Que características das esponjas as tornam pertencentes ao Reino Animalia?

4. Que semelhanças existem entre nós, seres humanos, e as esponjas?

5. De que forma o experimento realizado com as esponjas pode demonstrar que foram elas os primeiros seres 
pluricelulares e, ainda, que tiveram origem unicelular?

6. Que outras características das esponjas tornam-nas com grandes chances de terem sido os primeiros animais?
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Aspectos pedagógicos

Professor, fique à vontade para acrescentar ou eliminar questões. Pode ser que os próprios alunos levantem 

outras e o debate ganhe novos caminhos. O mais importante é que eles percebam também que é um assunto que, 

para a Ciência, tem mais questionamentos que certezas. Divirtam-se!

Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Mas o que 
VOCÊ e as ou-
tras pessoas 

pensam sobre 
Evolução?

Caderno, lápis, 
caneta, aparelho 

eletrônico que 
filme, Data show, 

computador.

Criação de um vídeo com 
entrevistas que compa-
rem as visões do senso 
comum com os pontos 

de vista científicos sobre 
Evolução das espécies.

Grupos de 4 
ou 5 alunos 100 minutos

Aspectos operacionais

Olá, professor, compreendemos a avaliação como um processo contínuo. Desse modo, cada atividade e des-

dobramentos propostos ao longo desta unidade poderão constituir um instrumento importante de avaliação do 

processo de aprendizado dos nossos alunos.   Mas, gostaríamos de oferecer essa proposta de avaliação com o obje-

tivo geral de perceber se realmente nossos alunos começam a se posicionar sobre este assunto tão polêmico, mas 

instrumentalizados dos conceitos científicos acerca da evolução das espécies.

Esta atividade divide-se em duas partes:

1) Criação de vídeos curtos, em grupos de 4 ou 5 alunos, com o objetivo de confrontar as visões do senso 

comum com a visão científica sobre Evolução das Espécies. Os alunos poderão realizar entrevistas, dentro ou fora da 

Escola, de preferência com pessoas de idades, classes sociais e localidades diferentes. Esses vídeos devem ser levados 

para escola para serem exibidos para toda a turma.

2) Debate entre os alunos, sobre as questões surgidas, a partir da exibição dos vídeos. Para isso, organize a 

turma em um grande círculo ou meia-lua, como preferir. Antes de cada debate, cada grupo pode comentar sobre os 

conceitos que surgiram ou não no seu vídeo.
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Aspectos pedagógicos

Professor, mais uma vez, gostaríamos de salientar que não é nosso papel impor a visão científica como única 

verdade possível. Mas o conhecimento científico, sem dúvida, ocupa um espaço de poder na sociedade, sendo inclu-

sive, muitas vezes, o único conhecimento valorizado nas escolas. Esta atividade também é uma forma de deixar apa-

recer o que realmente os nossos alunos acreditam e como eles rejeitam ou até mesmo reinterpretam os conceitos de 

evolução ensinados na Escola. Questões religiosas irão aparecer e o mais importante também é que eles compreen-

dam que, cada religião, também, tem sua verdade e que é importante que respeitemos todas. Nesse sentido, procure 

ser o mediador do debate, sem impor as verdades científicas, para que os alunos sintam-se à vontade.

Mas, agora você deve estar se perguntando: Como avaliar esse trabalho? Como transformar tudo isso em nota? 

Também nos indagamos sobre isso inúmeras vezes. Nesse caso, sugerimos que você faça observações em seu o do-

mínio do conteúdo sobre Evolução, mas também se os alunos, de fato,  conseguiram comparar os pontos de vista, 

se tiveram respeito às opiniões divergentes etc. O mais importante é que os critérios fiquem claros antes do debate 

iniciar-se.
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Volume 2 • Módulo 4 • Biologia • Unidade 5

Cerveja, pão, Zé 
Gotinha, soja 
e uma certa 
ovelha chamada 
Dolly...
Ana Paula Penna da Silva, Daniel Cabral Teixeira, Fabiana Cordeiro, Fernanda Souza de Oliveira 

Campos, Onofre Saback dos Anjos e Silvana S. A. Mesquita

Introdução 

Olá, Professor!

Chegamos à nossa última unidade de Biologia, que é dedicada ao estudo 

da Biotecnologia. Esta unidade procura evidenciar como o homem vem fazendo 

uso de pesquisas para diferentes fins como, por exemplo, erradicar doenças e me-

lhorar a produtividade agrícola. Além disso, possibilita importante debate sobre o 

processo de clonagem e as principais complicações éticas relacionadas ao tema.  

Para o início do desenvolvimento da temática na turma, trazemos como 

sugestão, duas atividades: na primeira, propomos um debate sobre o uso de bio-

tecnologias e as implicações éticas relativas às novas tecnologias. Para isso, apre-

sentamos dois pequenos textos que serão utilizados para dar início ao debate. Na 

segunda atividade inicial, propomos a análise de dois vídeos sobre o processo de 

clonagem da ovelha Dolly.

Para dar continuidade ao tema, sugerimos alguns recursos complemen-

tares ao conteúdo do material didático do aluno. Tais recursos apresentam-se as-

sociados às seções descritas neste material. Sugerimos a sua realização nas aulas 

subsequentes à aula inicial, conforme os alunos forem trabalhando com as seções 

do material do aluno. 
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É importante salientar a necessidade de que sejam feitas alterações e adaptações nas propostas de atividades, 

uma vez que foram planejadas e organizadas, de forma que você fique à vontade para conduzir, da melhor maneira, 

as suas aulas. 

Ao término desta unidade, professor, recomendamos uma atividade de avaliação que contribua para a con-

solidação do aprendizado do aluno, através de uma revisão dos assuntos mais importantes. Para tal, sugerimos uma 

atividade em dupla para resolução de uma cruzadinha científica envolvendo o tema biotecnologia.
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Apresentação da unidade do material do aluno

Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina Volume Módulo Unidade
Estimativa de aulas para 

essa unidade

Biologia 2 4 5 4 aulas de 2 tempos

Titulo da unidade Tema

Cerveja, pão, Zé Gotinha, Soja e uma certa ove-

lha chamada Dolly...

Biotecnologia.

Alimentos transgênicos.

Clonagem artificial

Objetivos da unidade

Identificar ações humanas relacionadas à biotecnologia.

Posicionar-se frente o uso da biotecnologia pelo homem, emitindo opiniões baseadas em argumentos sólidos 

sobre a temática.

Seções
Páginas no material  

do aluno

Seção 1 – Biotecnologia, o pão e a cerveja nossos de cada dia! 129 a 131

Seção 2 – Vacinas. 132 a 134

Seção 3 – Soja, biotecnologia e a discussão sobre os famosos transgênicos. 135 a 136

Seção 4 – Uma certa ovelha chamada Dolly. 137 a 140

A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto, 

a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.

Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.

Vamos lá!
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Recursos e ideias para o Professor

Tipos de Atividades

Para  dar suporte às aulas,  seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes 

à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais

São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas

Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Avaliação

Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios

Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Falando sobre 
biotecnologia

Dois textos impressos, 
disponibilizados 

no pen drive, para 
distribuição em sala.

Debate em sala sobre o 
uso da biotecnologia e as 
implicações éticas relati-
vas às novas tecnologias.

Turma dividi-
da em grupos 

de 5 alunos
30 minutos

Clonagem

Datashow com com-
putador, acesso à 

internet ou pen drive 
do professor.

Análise de vídeos e 
debate sobre a clonagem 

da ovelha Dolly.
Turma toda 30 minutos

 

Seção 1 − Biotecnologia, o pão e a cerveja nossos de 
cada dia!

Páginas no material do aluno

129 a 131

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição 
Sucinta

Divisão da 
Turma

Tempo  
Estimado

Vamos fazer 
pão?

Datashow com computador, 
acesso à internet (ou pen drive do 
professor) e som para a apresen-
tação do vídeo em sala de aula.

Apresentação 
de vídeo sobre 
a fabricação de 

pão e a ação 
dos fermentos 

biológicos.

A turma toda 30 minutos

Como os 
fungos fazem 

bebidas 
alcoólicas

Açúcar (Sacarose); água filtrada 
e fervida; fermento biológico 

(Saccharomyces cerevisae); ca-
neta para retroprojetor ou pincel 
atômico; béquer ou similar; filtro 

de pano ou algodão hidrofíli-
co; funil; 4 garrafas de PET de 

aproximadamente 300 ml com 
tampa; prego; duas mangueiras 
finas transparentes; massinha de 
modelar escolar ou durepox; cal 

virgem (Óxido de cálcio).

Realização 
de atividade 
prática para 

demonstrar o 
processo de 
fermentação 
utilizada na 

produção de 
bebidas alcoó-

licas.

A turma toda 50 minutos
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Seção 2 − Vacinas
Páginas no material do aluno

132 a 134

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão 

da Turma
Tempo  

Estimado

Sobre isso... Eu 
sei tudo e estou 

vacinado!

Cartazes sobre cam-
panhas de vacinação, 

pesquisa realizada 
pela turma e ma-
terial de papelaria 

(tesoura, cola, pincel 
atômico etc).

Montagem de mural 
sobre a importância das 
campanhas de vacina-
ção e debate sobre a 

temática.

Turma 
toda 50 minutos

—

Datashow com 
computador, acesso 

à internet e som para 
a apresentação de 
animação em sala.

Apresentação de um 
vídeo e uma animação 
sobre o que são as vaci-

nas e como elas ajudam a 
erradicar doenças.

A turma 
toda 30 minutos

 

Seção 3 − Soja, biotecnologia e a discussão sobre os 
famosos transgênicos

Páginas no material do aluno

135 a 136

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Soja transgênica

Material 
copiado e 

distribuído em 
sala de aula.

Debate a partir da análise 
de dois textos (disponíveis 
no pen drive do professor) 

sobre o que é a soja 
transgênica.

A turma toda 30 minutos

Quais são 
os tipos de 

transgênicos?

Material 
disponível 

no pen drive, 
copiado e 

impresso para 
ser distribuído 

em sala de 
aula.

Leitura de texto sobre os 
transgênicos e debate em 

sala de aula.
Duplas 30 minutos
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Seção 4 − Uma certa ovelha chamada Dolly
Páginas no material do aluno

137 a 140

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Construindo 
DNA 

recombinante

Para cada grupo: tex-
to com descrição da 
atividade, copiado a 

partir do pen drive do 
professor; duas tesou-
ras; etiquetas com os 
nomes das enzimas 
de restrição (EcoRI e 

PstI); dois pedaços de 
fita adesiva; e cola.

Prática em que são 
simuladas condições para 

clonagem de genes.

Grupos de 5 
alunos 60 minutos

Células-tron-
co e a regene-

ração

DVD, computador e 
som.

Vídeo sobre o que são as 
células-tronco e a impor-
tância para a medicina.

A turma toda 60 minutos

Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cruzadinha da 
Biotecnologia

Impressão de ma-
terial disponível 
no pen drive do 

professor.

Resolução em duplas de 
cruzadinha sobre o tema 

Biotecnologia.
Duplas 30 minutos
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Falando sobre 
biotecnologia

Dois textos 
impressos, 

disponibilizados 
no pen drive, para 

distribuição em sala.

Debate em sala sobre 
o uso da biotecnolo-
gia e as implicações 

éticas relativas às 
novas tecnologias.

Turma dividida 
em grupos de 

5 alunos
30 minutos

Aspectos operacionais

Prezado(a)  professor(a), o estudo do tema biotecnologia é de vital importância nos dias atuais. Por essa ra-

zão, para iniciarmos esta unidade, propomos um debate que poderá suscitar ideias divergentes e diversas dúvidas. 

Aproveite-as como instrumentos de reflexão ao longo das seções relativas ao material do aluno. 

Para iniciar a atividade, solicite aos alunos que se dividam em grupos de 5 alunos e distribua aos grupos os dois 

textos seguintes sobre a temática. Os textos também estarão disponíveis no pen drive do professor.

Texto 1: O que é biotecnologia?

Colunista Portal - Educação

Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos (organismos, 
células, organelas, moléculas) para obter bens ou assegurar serviços.

Assim, é Biotecnologia o conjunto de técnicas que permite à Indústria Farmacêutica cultivar microorganismos 
para produzir os antibióticos que serão comprados na Farmácia. Como é Biotecnologia,  o saber que permite 
cultivar células de morango para a obtenção de mudas comerciais. E, também, é Biotecnologia o processo que 
permite o tratamento de despejos sanitários pela ação de microorganismos em fossas sépticas.

A Biotecnologia abrange diferentes áreas do conhecimento que incluem a ciência básica (Biologia Molecu-
lar, Microbiologia, Biologia celular, Genética, Genômica, Embriologia etc.), a ciência aplicada (Técnicas imu-
nológicas, químicas e bioquímicas) e outras tecnologias (Informática, Robótica e Controle de processos). A 
Engenharia Genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora, seja porque permite subs-
tituir métodos tradicionais de produção (Hormônio de crescimento, Insulina), seja porque permite obter 
produtos inteiramente novos (Organismos transgênicos). 

A Biotecnologia transforma nossa vida cotidiana. O seu impacto atinge vários setores produtivos, oferecendo 
novas oportunidades de emprego e inversões. Hoje, contamos com plantas resistentes a doenças, plásticos 
biodegradáveis, detergentes mais eficientes, biocombustíveis, processos industriais e agrícolas menos poluen-
tes, métodos de biorremediação do meio ambiente e centenas de testes diagnósticos e novos medicamentos.

Fonte: Instituto de Tecnologia ORT (www.ort.org.br)
Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/farmacia/artigos/8490/o-que-e-biotecnologia
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Texto 2: Clonagem humana será possível, afirmam cientistas

Os cientistas Richard J. Roberts e Roger Kornberg, prêmios Nobel de Medicina (1993) e de Química (2006), 
respectivamente, afirmam que a clonagem humana será possível. 

Kornberg destacou a necessidade de que os governos se dediquem ao desenvolvimento dos remédios 
"para promover a saúde das pessoas" e que sejam as empresas farmacêuticas que realizem essa atividade. 
Segundo Kornberg, as empresas farmacêuticas enfrentam diferentes decisões, como "criar um remédio que 
cure uma doença com uma dose" ou outro que tenha que ser administrado em múltiplas doses. Para ele, os 
executivos-chefes da empresa "apoiarão a segunda opção, que é o mais benéfica economicamente".

Para Richard Roberts, que também acredita que os laboratórios farmacêuticos optam por fabricar um de-
terminado medicamento porque é "proveitoso economicamente e não necessariamente para a saúde", a 
função do Governo é investir dinheiro para descobrir novos remédios. Sobre a clonagem humana, Kornberg 
disse que está "completamente seguro" que em um futuro ela "existirá e será objeto de debate".

Roberts também assinalou que a clonagem humana permitirá que casais com problemas possam ter filhos. 
O cientista lembrou que quando se descobriu a inseminação artificial houve muita discussão a respeito, 
mas que agora isso é aceito como uma "coisa normal". Richard Roberts afirma que a clonagem humana será 
possível, mas ressaltou que não é a favor dela. "Não sabemos o suficiente para fazê-lo", disse.

"A engenharia genética pode chegar até onde deixemos que chegue", disse Roberts, que defende que não 
se faça nada que "possa repercutir sobre o mapa do genoma humano no homem porque, na realidade, não 
se sabe as conseqüências que isso pudesse ajudar". Já Roger Kornberg disse que o papel do cientista é "des-
cobrir informação" e a responsabilidade da sociedade é "regular a aplicação dessa informação".

Segundo Kornberg, conseguir pessoas perfeitas e sem doenças "é um objetivo que todos pretendemos". Ele 
disse acreditar que um dia "sejamos capazes de prevenir e curar as doenças, inclusive a velhice". "As desco-
bertas melhorarão a condição humana e os requisitos para chegar à perfeição", disse Kornberg.

Disponível em: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI2923811-EI8147,00-Clonagem+humana+sera+possivel
+afirmam+cientistas.html

Após a leitura dos dois textos, peça que os grupos façam um debate interno e que opinem se são a favor ou 

contra a clonagem humana. Além disso, peça que enumerem outras situações em que eles acreditem que a Biotecno-

logia já esteja sendo utilizada ou que possa ser utilizada. 

Ao final desta etapa, abra o debate para toda a turma, de forma que os grupos possam socializar suas 

observações.

Aspectos pedagógicos

Professor, por se tratar de uma aula introdutória, o objetivo principal da  atividade  é conduzir os alunos ao 

debate sobre o tema biotecnologia e abrir espaço para questionamentos que poderão ser respondidos já durante 

esta aula, ou caso necessário, em um novo momento de acordo com o desenvolvimento dos diferentes conteúdos 

pertinentes à temática. Além disso, aproveite para relembrar, junto à turma, conceitos importantes para o desenvol-

vimento da unidade, como por exemplo: material genético, divisões celulares e hereditariedade, que já foram estuda-
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dos em unidades anteriores. Outra questão que poderá ser debatida junto aos estudantes diz respeito às implicações 

éticas relativas ao uso de biotecnologia.

Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Clonagem

Datashow com 
computador, acesso 

à internet ou pen 
drive do professor

Análise de vídeos 
e debate sobre a 

clonagem da ovelha 
Dolly.

Turma toda 30 minutos

Aspectos operacionais

Professor, não existe tema mais atual, dentro do estudo da Biotecnologia, do que a clonagem. Por esta razão, 

sugerimos que organize a turma em um semicírculo para que possam assistir a estes dois vídeos sobre o processo da 

clonagem da ovelha Dolly. No entanto, é importante ir parando os vídeos e explicando cada uma das etapas que vão 

sendo descritas. Ao final, promova um debate sobre o tema, pois ele será valioso instrumento motivador de questões 

que poderão ser respondidas, tanto nesta aula inicial, quanto no restante da unidade. Para isso, peça que os alunos 

anotem em seus cadernos as principais observações que tiverem ao longo desta atividade. 

O primeiro vídeo está no pen drive do professor e pode ser acessado no site: http://www.youtube.com/

watch?v=pyqRI1T1KX0. 

 

Figura 1: Imagem de uma das cenas de do vídeo sugerido nesta atividade.
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O segundo vídeo também está no pen drive do professor e pode ser acessado no site: http://www.youtube.com/

watch?v=uWBQZfv4Hew.

Figura 2: Cena de um dos vídeos sugeridos nesta atividade.

Aspectos pedagógicos

Professor, uma questão interessante que pode levar a uma boa discussão para a turma é sobre como a clonagem 

pode introduzir novos conhecimentos na melhoria da qualidade de vida. Discuta com os alunos como a Dolly envelhe-

ceu e morreu rapidamente e por que isto aconteceu. Aproveite para abordar os aspectos éticos e forneça os instrumen-

tos conceituais para o nosso aluno refletir sobre a importância da clonagem nas pesquisas de doenças no Brasil. 

Seção 1 − Biotecnologia, o pão e a cerveja nossos de 
cada dia!

Páginas no material do aluno

129 a 131

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Vamos fazer 
pão?

Datashow com 
computador, acesso 

à internet (ou pen 
drive do professor) e 
som para a apresen-
tação do vídeo em 

sala de aula.

Apresentação de vídeo sobre 
a fabricação de pão e a ação 

dos fermentos biológicos.

A turma 
toda 30 minutos
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Aspectos operacionais

Professor, o uso de técnicas sobre processos biológicos e sobre os seres vivos, com a intenção de gerar bens e 

resolver questões nas diferentes áreas do conhecimento, pode ser definido, de maneira geral, como “Biotecnologia”. 

Para exemplificar o uso de Biotecnologia em um processo já utilizado há muito tempo pelo homem, sugerimos a 

apresentação do vídeo: “A Fermentação e a produção de pão” produzido pela Universidade Estadual de Campinas, 

disponível no site: http://www.youtube.com/watch?v=176Tu9jWIgI.

Professor, para facilitar o uso em sala de aula, este vídeo também está disponível no pen drive da disciplina.

Figura 3: Imagem da animação de abertura do vídeo sobre o proces-
so biológico da fermentação na produção de pão

Aspectos pedagógicos

Professor, ao final da apresentação, aproveite para rever o processo de fermentação e abra um debate sobre o 

uso da Biotecnologia pelo homem, desde a antiguidade. Peça que os alunos apontem outros processos já conhecidos 

há muito tempo e aos quais  também seja possível aplicar este termo. É uma excelente oportunidade para trazer para 

o cotidiano dos alunos a aplicação da biotecnologia e abrir expectativas para a continuidade da unidade onde será 

trabalhado também o conceito moderno de Biotecnologia.
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Seção 1 − Biotecnologia, o pão e a cerveja nossos de 
cada dia!

Páginas no material do aluno

129 a 131

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição 
Sucinta

Divisão da 
Turma

Tempo  
Estimado

Como os 
fungos fazem 

bebidas 
alcoólicas

Açúcar (Sacarose); água filtrada 
e fervida; fermento biológico 
(Saccharomyces cerevisae); 

caneta para retroprojetor ou 
pincel atômico; béquer ou si-

milar; filtro de pano ou algodão 
hidrofílico; funil; 4 garrafas de 
PET de aproximadamente 300 

ml com tampa; prego; duas 
mangueiras finas transpa-

rentes; massinha de modelar 
escolar ou durepox; cal virgem 

(Óxido de cálcio).

Realização 
de atividade 
prática para 
demonstrar 
o processo 

de fer-
mentação 

utilizada na 
produção 

de bebidas 
alcoólicas.

A turma toda 50 minutos

Aspectos operacionais

Professor, é muito importante que os alunos compreendam que os processos relativos à Biotecnologia já são 

conhecidos há muito tempo pelo homem e que sua aplicação está relacionada ao nosso cotidiano.  Para representar 

esta relação da Biotecnologia com o nosso dia a dia, propomos a realização de uma atividade prática que tem como 

objetivo demonstrar a fermentação de leveduras, comumente utilizadas na produção de bebidas alcoólicas.

Esta atividade é uma adaptação da proposta de experimento disponível no site do “Ponto Ciência” (projeto 

desenvolvido por alunos e professores da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG): http://www.pontociencia.

org.br/experimentos-interna.php?experimento=552

Professor, para a realização desta atividade prática, iremos precisar de

 � Açúcar (Sacarose). 

 � Água filtrada e fervida.

 � Fermento biológico (Saccharomyces cerevisae). 

 � Caneta para retroprojetor ou pincel atômico.

 � Béquer ou similar.

 � Filtro de pano ou algodão hidrofílico.
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 � Funil. 

 � 4 garrafas de PET de aproximadamente 300 ml com tampa. 

 � Prego. 

 � Duas mangueiras finas transparentes. 

 � Massinha de modelar escolar ou durepox. 

 � Cal virgem (Óxido de cálcio).

A seguir, listamos o passo a passo para realização desta experiência:

Passo 1 - Preparo do inóculo.

 � Aqueça em um béquer ou outra vidraria apropriada, cerca de 50 ml de água que já foi previamente filtrada 

e fervida. 

 � Adicione 15g de fermento biológico desidratado e acrescente mais  água filtrada e fervida até completar 

100 ml. 

 � Deixe o preparado em repouso por alguns minutos, enquanto você realiza os próximos passos.

Passo 2 - Preparo das garrafas.

 � Lave quatro garrafas  PET pequenas (cerca de 300 ml). Passe álcool para desinfetá-las. 

 � Duas das garrafas, onde será colocada a solução saturada de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), deverão ser 

transparentes.  

 � Fure a tampa das garrafas onde serão colocadas as leveduras (garrafas que não receberão a solução de 

hidróxido de cálcio), com o auxílio de um prego aquecido em uma chama. Você deve fazer um furo de 

diâmetro um pouco menor que o diâmetro da mangueira que utilizará no experimento. Após furar as duas 

tampas, introduza a mangueira no orifício de forma que o encaixe fique bem firme e não haja espaço para 

passagem de ar, no espaço entre a tampa e a mangueira. Se achar necessário, utilize massinha de modelar 

escolar ou durepox para vedar melhor a passagem de ar (veja as imagens da Figura 4). 



Ciências da Natureza e suas Tecnologias • Biologia 167

Figura 4: Demonstração do furo a ser feito na tampa da 
garrafa e o encaixe da mangueira neste orifício.

Fonte: http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.
php?experimento=552#top

Passo 3 - Preparação da solução de hidróxido de cálcio.

 � Escolha um recipiente resistente a temperaturas altas para preparar sua solução de hidróxido de cálcio. 

 � Coloque uma colher de chá de cal virgem, também conhecido como óxido de cálcio (CaO), em 400 ml de 

água. O CaO reagirá com a água (H2O) e formará hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), liberando calor. Assim, você 

provavelmente sentirá que o recipiente esquentou. Misture bem e observe a formação de precipitado. Pre-

cipitado é o produto sólido de uma reação química e pode ser facilmente identificado porque, geralmente, 

se acumula no fundo do recipiente onde a reação ocorreu.

 � Filtre a solução para retirar todo o precipitado. Deve ser utilizado um bom filtro de malha fina para isso. 

Um prático e eficiente filtro pode ser feito colocando-se um chumaço de algodão bem apertado dentro 

de um funil. 

 � Recolha a solução de hidróxido de cálcio em outro recipiente. A solução de hidróxido de cálcio deve estar 

transparente. Se a solução estiver turva, filtre-a mais algumas vezes, até que se torne transparente.

 � Coloque 200 ml da solução pronta em duas das garrafinhas PET transparentes que foram separadas no 

Passo 3.
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Passo 4 - Acréscimo do inóculo.

 � Encha as garrafinhas de PET restantes com 200 ml de água filtrada e fervida. 

 � Em apenas uma das garrafas, adicione açúcar a 15% p/v, ou seja, acrescente 36 g de açúcar para um volume 

total de 200 ml, com auxílio do funil.

 � Acrescente à garrafa água filtrada e fervida, sem açúcar, até que o volume de líquidos nas duas garrafas seja 

igual. Não encha as garrafas até a borda.

 � Identifique as garrafas escrevendo com caneta para retroprojetor ou com pincel atômico a palavra “contro-

le”, na garrafa onde não foi acrescentado açúcar e, “com açúcar”, na outra garrafa.

 � Acrescente 50 ml do inóculo preparado no Passo 1 a cada garrafinha de PET com água. Tampe para não 

vazar e agite cada garrafinha para misturar bem.

 � Feche as garrafas com as tampas preparadas no Passo 2. Mesmo após o acréscimo das leveduras, deve so-

brar um espaço entre a boca da garrafa e a tampa. A extremidade da mangueirinha que passa por dentro 

da tampa NÃO deve ficar imersa na solução com leveduras, pois caso isso aconteça, essa solução pode subir 

pela mangueira, estragando os resultados do experimento.

 � Coloque a outra extremidade da mangueira dentro de cada uma das soluções de hidróxido de cálcio, pre-

paradas no Passo 3.

 � Aguarde cerca de 30 minutos e você já poderá observar os resultados. O resultado ocorrerá em menos 

tempo, se você acondicionar o experimento montado em um local quente, como por exemplo, em uma 

estufa a 37° C. 

A equipe do site “Ponto Ciência” disponibilizou em seu site um vídeo com a demonstração completa deste 

experimento e que poderá ser utilizada nas escolas que tenham maior dificuldade em conseguir os materiais neces-

sários para sua realização. 

O vídeo está disponível em:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zFm-G7geqPQ

Figura 5: Cena do vídeo de demonstração da experiência no 
site do Ponto Ciência.
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Professor, para facilitar o uso em sala de aula, disponibilizamos o vídeo também no pen drive da disciplina.

Passo 6 - Analisando os resultados.

Após o experimento (ou a passagem do vídeo), promova um debate junto à turma sobre o processo da fer-

mentação e levante duas questões. 

a. O que aconteceu no experimento?

b. Por que a solução de hidróxido de cálcio se torna branca?

Dê um tempo para que os alunos levantem suas hipóteses, pois é uma etapa importante no processo de for-

mação do conhecimento. Após esse período, retorne ao debate e faça os devidos esclarecimentos sobre a temática.

Aspectos pedagógicos

Professor, utilize a atividade prática como forma de buscar junto à turma os questionamentos relativos ao 

uso da Biotecnologia ao longo da história. Além disso, discuta o uso atual da Biotecnologia e levante questões que 

poderão ser debatidas e respondidas ao longo do restante da unidade, quando será aprofundado o uso do conceito 

moderno de Biotecnologia.

Além disso, é fundamental elucidar, junto aos alunos, o processo que ocorreu durante a atividade prática. Por 

isso, retome o debate:

a. O que aconteceu no experimento?

Fermentação é um processo utilizado pelas bactérias e leveduras (seres unicelulares) para obter energia, sem 

usar oxigênio livre, por meio da quebra incompleta da glicose. A partir da fermentação, são produzidas duas molé-

culas de piruvato, a partir de uma de glicose. O piruvato é convertido em produtos que são excretados pela célula, 

como o etanol (álcool), o ácido acético (vinagre), o ácido lático e CO2. Alguns fungos, como as leveduras utilizadas 

neste experimento, podem realizar fermentação, processo utilizado na fabricação de cerveja e de pão. Nesses casos, a 

fermentação produz dióxido de carbono (CO2) e álcool, sendo chamada de fermentação alcoólica.

b. Por que a solução de hidróxido de cálcio se torna branca?

No experimento aqui descrito, é possível observar o processo de fermentação na garrafa com açúcar e levedu-

ras através da formação de CO2. Podemos detectar a liberação de CO2 quando ocorre a mudança de aspecto da solu-

ção de hidróxido de cálcio. A solução que se apresentava transparente, no início do experimento, passa a apresentar-

-se opaca e turva. A turbidez é devido à formação de carbonato de cálcio (CaCO3), produto da reação do dióxido de 
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carbono (CO2) com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), presente na solução de água de cal. O hidróxido de cálcio é pouco 

solúvel em água, entretanto, o carbonato de cálcio é menos solúvel ainda e, por isso, a formação de precipitado indica 

que a reação ocorreu.

A garrafa  PET que contém somente água e leveduras tem o papel de controle do experimento e, nela, prova-

velmente não ocorreu fermentação. Na garrafa onde foi adicionado açúcar, foi oferecida à levedura Saccharomyces 

cerevisae, grande quantidade de glicose (presente no açúcar) e, assim, ela terá substrato disponível para realizar fer-

mentação e produzir gás. Desse modo, a solução de hidróxido de cálcio, acoplada à garrafa onde ocorreu fermenta-

ção, ficará turva pela formação de precipitado, que é o produto sólido formado em uma reação química.

Inicialmente, as partículas do precipitado formado ficam dispersas na solução. Com o passar do tempo, 

o sólido se deposita no fundo da solução. 

 

Seção 2 − Vacinas
Páginas no material do aluno

132 a 134

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Sobre isso... 
Eu sei tudo 

e estou 
vacinado!

Cartazes sobre cam-
panhas de vacinação, 

pesquisa realizada pela 
turma e material de pa-

pelaria (tesoura, cola, 
pincel atômico etc).

Montagem de mu-
ral sobre a impor-
tância das campa-
nhas de vacinação 
e debate sobre a 

temática.

Turma toda 50 minutos

Aspectos operacionais

Professor, é muito importante que os alunos compreendam a importância das campanhas de vacinação e 

como elas podem vir a erradicar uma doença no Brasil e no mundo.  Por essa razão, apresentamos como sugestão 

para esta seção, a montagem de um mural sobre o tema e um debate sobre as principais vacinas e sua importância.  
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Para isso, será necessário pedir aos alunos que, em momento anterior à aula, façam pesquisas sobre as princi-

pais vacinas e que tentem conseguir, no posto de saúde local, cartazes de divulgação das campanhas de vacinação 

ou imagens sobre as campanhas retiradas da internet.  

Figura 6 – Pôster da campanha de vacinação 2013, fei-
ta pelo Ministério da Saúde, contra a paralisia infantil.

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2013/06/1288871-campanha-de-vacinacao-con-
tra-a-paralisia-infantil-comeca-no-sabado.shtml

 
Figura 7 – Pôster da campanha de vacinação contra a 
gripe realizada pelo Ministério da Saúde em 2013.

Fonte: http://www.nuporanga.sp.gov.br/content.
asp?I=8IT34A3QP0
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Com os cartazes de vacinação e com o material teórico pesquisado, monte com os alunos um mural sobre 

a importância das campanhas de vacinação. Ao final da montagem, reúna a turma, próxima ao mural produzido, e 

promova um debate sobre a temática.

Aspectos pedagógicos

Professor, a participação dos alunos na produção dos murais ajuda na estruturação da identidade com a unidade 

escolar, intensifica a união entre os estudantes e destes com o professor. Além disso, promove um espaço de pesquisa e 

aprofundamento muito importante na escola, principalmente em se tratando de turmas de jovens e adultos. 

Aproveite o momento do debate para aprofundar questões como erradicação de doenças, campanhas de vaci-

nação e saúde pública.

Uma sugestão para o momento do debate é pedir para os alunos contarem suas experiências pessoais. Outra 

possibilidade bem interessante seria entrar em contato com o posto de saúde local e verificar a possibilidade de uma pa-

lestra ou mesa redonda sobre o tema com a participação de médicos e/ou outros agentes de saúde. Para essa solicitação, 

a direção da unidade escolar pode colaborar com a criação de ofício próprio para a comunicação com a coordenação do 

posto de saúde.

Seção 2 − Vacinas
Páginas no material do aluno

132 a 134

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

—

Datashow com 
computador, 

acesso à internet 
e som para a 

apresentação de 
animação em sala.

Apresentação de 
um vídeo e uma 

animação sobre o 
que são as vacinas 

e como elas aju-
dam a erradicar 

doenças.

A turma toda 30 minutos
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Aspectos operacionais

Professor, é fundamental que sejam debatidas, em sala de aula, questões relativas à importância das campa-

nhas de vacinação e como elas podem ajudar a erradicar doenças no Brasil e no mundo. Para o desenvolvimento 

deste tema, sugerimos a utilização de um vídeo e de uma animação que ajudam a explicar aos alunos como são pro-

duzidas algumas vacinas e como elas agem no organismo. 

Sugestões

1. Vídeo: Como as vacinas agem no nosso corpo?

Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=2IxJ7xMqZt8

2. Animação: Pequenos Cientistas - Oswaldo Cruz e a vacina 

Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=wQsnFh3xoLo

Para facilitar a sua atuação em sala de aula, professor, estamos disponibilizando estes dois recursos também 

no pen drive da sua disciplina.
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Aspectos pedagógicos

Ao final da apresentação do vídeo e da animação, o ideal é que você promova um debate sobre o tema e le-

vante questões, tais como:

 � Erradicação de doenças.

 � Quais são as vacinas que compõem a cartilha de vacinação infantil?

 � Importância da vacina do idoso.

 � Como são produzidas as vacinas?

 � Anticorpo e antígeno.

 � Revolta da vacina.

Professor, estas são apenas sugestões de questões que podem ser levantadas para auxiliar no desenvolvi-

mento do debate. Portanto, fique à vontade para introduzir novas questões e ampliar ainda mais esse momento de 

aprendizagem.

Seção 3 − Soja, biotecnologia e a discussão sobre os 
famosos transgênicos

Páginas no material do aluno

135 a 136

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Soja 
transgênica

Material 
copiado e 

distribuído em 
sala de aula.

Debate a partir da análise 
de dois textos (disponíveis 
no pen drive do professor) 

sobre o que é a soja 
transgênica.

A turma toda 30 minutos

Aspectos operacionais

Professor, o uso de técnicas para produção de alimentos transgênicos é um assunto extremamente atual. Com 

o objetivo de entender melhor como este tipo de alimento é produzido, sugerimos a leitura dos textos “Entenda a 

biotecnologia” e “Soja transgênica” produzidos pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).
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Entenda a biotecnologia

Mas afinal, o que é planta transgênica, organismo geneticamente modificado? Essas expressões fazem parte 
do vocabulário da biotecnologia, que teve seu desenvolvimento fundamentado em várias ciências como a 
genética, a bioquímica, a biologia molecular, a biologia celular e a engenharia genética.

As plantas transgênicas são organismos modificados a partir da engenharia genética para adquirir caracte-
rísticas diferentes e melhores. Só para se ter uma ideia do potencial dessa tecnologia, as plantas transgênicas 
podem possuir maior resistência a pragas, doenças e a condições climáticas adversas; tolerância a herbicidas; 
melhoria dos compostos nutricionais; maior facilidade de processamento; melhor conservação dos frutos e 
entre outras.

Quando os pesquisadores começaram a entender o comportamento genético das plantas e passaram a de-
senvolver técnicas para melhorá-las, eles já estavam praticando a engenharia genética. Para desenvolver a 
planta transgênica os pesquisadores utilizam a técnica de transformação genética, na qual um ou mais genes 
são isolados bioquimicamente em uma célula. O gene introduzido pode ser de qualquer organismo vivo: um 
animal, uma bactéria ou até mesmo outraplanta.

Para os consumidores os benefícios podem ser traduzidos em produtos com menos agrotóxicos, produtos 
com qualidade diferenciada, como, por exemplo, soja com óleo de melhor qualidade, soja com maior teor de 
açúcar, soja com melhor composição de proteínas, etc. No caso do produtor o que se espera com a tecnologia 
de plantas transgênicas é reduzir o custo de produção; facilitar o manejo (controle de ervas daninhas e insetos, 
etc.) e aumentar a produtividade.

A biotecnologia em outras culturas

Os primeiros resultados proporcionados à agricultura pela Biotecnologia começaram a aparecer nos Estados 
Unidos, em 1995. O primeiro produto comercial foi uma variedade de tomate que dura mais tempo nas pra-
teleiras.  Em 1996, as culturas do milho, do algodão e da soja também começaram a se beneficiar com a Bio-
tecnologia.

No milho e no algodão, os cientistas aproveitaram um gene encontrado na bactéria de solo 
Bacillusthuringiensis(Bt), uma velha conhecida dos agricultores. Essa bactéria é usada como controle bioló-
gico de pragas nas duas culturas. O controle é feito a partir da pulverização da bactéria sobre as plantações. 
Ao consumir as folhas, as pragas ingerem a substância que contém a bactéria BT, tóxica ao inseto, porém 
inofensiva para os homens. 

Por meio das técnicas de biotecnologia, o milho e o algodão receberam o gene expresso na bactéria BT e as 
plantas tornaram-se resistentes às pragas,broca européia e lagarta-rosada, respectivamente, sem a necessida-
de de pulverização do produto.

Disponível em: http://www.cnpso.embrapa.br/box.php?op_page=128&cod_pai=27

Soja Transgênica

Existem vários tipos de sojas transgênicas sendo desenvolvidas atualmente. A mais conhecida e plantada co-
mercialmente é uma planta que recebeu, por meio de técnicas da biotecnologia, um gene de outro organismo 
capaz de torná-la tolerante ao uso de um tipo de herbicida, o glifosato*.

Esse gene foi extraído de uma bactéria do solo, conhecida por Agrobacterium, e patenteado por uma empresa 
privada com o nome CP4-EPSPS. Estruturalmente, é muito parecido com os genes que compõem o genoma 
de uma planta. Quando inserido no genoma da soja, tornou a planta resistente à aplicação do herbicida.
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Essa novidade chegou ao campo pela primeira vez nos Estados Unidos, na safra de 1996. No ano seguinte, os 
agricultores argentinos também já aderiram à novidade. Com a nova tecnologia, fico mais fácil para os agricul-
tores controlarem a planta daninha sem afetar a soja. 

* O glifosato é um produto comumente utilizado pelos agricultores no controle de plantas daninhas e limpeza 
de áreas antes do plantio de uma cultura. Suas moléculas se ligam a uma proteína vital da planta, impedindo 
seu funcionamento e ocasionando sua morte.

Disponível em: http://www.cnpso.embrapa.br/box.php?op_page=114&cod_pai=27

Aspectos pedagógicos

Professor, ao final da leitura do texto discuta com os alunos os principais conceitos apresentados no texto, tais 

como: 

 � O que é uma planta transgênica? 

 � O que é um OGM? 

 � Qual a importância de bactérias como Bacillus thuringiensis no processo de produção de milho? 

Ao final da atividade, peça que os alunos desenvolvam uma pequena redação sobre o tema, em seus cadernos, 

para que possam sistematizar o que foi debatido.

 

Seção 3 − Soja, biotecnologia e a discussão sobre os 
famosos transgênicos

Páginas no material do aluno

135 a 136

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta Divisão da Turma
Tempo  

Estimado

Quais são 
os tipos de 

transgênicos?

Material 
disponível 

no pen drive, 
copiado e 
impresso 
para ser 

distribuído 
em sala de 

aula.

Leitura de texto sobre os 
transgênicos e debate 

em sala de aula.
Duplas 30 minutos
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Aspectos operacionais

Professor, trazer para a sala de aula o tema alimentos transgênicos é de vital importância para que possamos 

preparar nossos alunos para debaterem questões atuais e de grande relevância, principalmente em se tratando de 

alimentação saudável.  Para esta atividade, sugerimos um debate sobre o tema, partindo da análise de um texto. Para 

isso, organize a turma em duplas de maneira que possam fazer uma primeira leitura e um debate prévio. Então, pro-

mova uma leitura em voz alta, na turma, para que todos possam acompanhar o texto.

Quais são os principais tipos de transgênicos?

Autor: Celso Luis Marino

Muito se discute sobre as vantagens ou necessidades do uso de plantas transgênicas. No entanto, indepen-
dente de serem avaliados os ganhos reais para a agricultura, devemos analisar o impacto que essa metodolo-
gia tem para o melhoramento genético.

A transgenia abre a possibilidade da inserção de genes de interesse produtivo ou qualitativo que antes não 
estavam disponíveis em uma determinada espécie, aumentando-se assim, as perspectivas do melhoramen-
to genético.

A soja (Glycinemax) é amplamente cultivada no mundo todo. Um dos principais problemas encontrado em sua 
cultura é o combate às plantas daninhas, que é realizado quimicamente ou com tratos culturais. Com o uso da 
transgenia, o gene que codifica a enzima EPSPS (5-enolpiruvil chiquimato-3fosfato sintase) foi transferido para o 
genoma da soja cultivada e conferiu a esta tolerância aos herbicidas do tipo glifosfato. O gene cp4 que sintetiza a 
enzima EPSPS foi extraído da bactéria Agrobacterium tumefaciens encontrada naturalmente no solo.

Outra característica que foi inserida no genoma de espécies cultivadas foi o gene BT, que confere resistência 
ao ataque de insetos em milho. A lagarta da ordem dos Lepidópteros é um dos grandes problemas enfren-
tados pelos plantadores de milho, pois o ataque dessas lagartas causa grandes perdas na produtividade da 
planta e para controlá-la deve ser utilizado inseticida químico. A ciência identificou em uma bactéria de solo 
chamada Bacillus thurigiensisum gene batizado de Cryque produz a proteína Cry. Essa proteína é letal quan-
do ingerida pelos insetos, causando sérios danos no sistema digestivo. Assim, o gene cry (notação para gene 
desta forma) foi transferido para o milho conferindo a ele resistência ao ataque de insetos mastigadores. Esse 
milho transgênico é chamado de milho Bt e apresenta, como vantagem, possuir em suas folhas um bioinse-
ticida. O consumo desse milho por animais e pelo homem demonstrou não apresentar nenhum risco até o 
momento. Além das pragas, muitas culturas têm sua produção dificultada por causa de doenças produzidas 
por infecções virais. A expressão do gene que sintetiza a capa protéica do vírus em uma planta pode conferir 
resistência ao ataque viral. Esse gene já foi transferido para culturas como feijão, mamoeiro e batata. Uma 
grande discussão está ocorrendo na mídia sobre o real aumento da produtividade dos transgênicos quando 
comparados com as culturas tradicionais. Esta questão ainda não está definida, mas está claro para o agricul-
tor que é possível reduzir o custo de produção com o uso dos transgênicos. No momento, vários estudos estão 
sendo desenvolvidos para se produzir os chamados transgênicos de segunda geração. Esses transgênicos 
possibilitarão: aumentar a qualidade dos produtos agrícolas, aumentar a vida desses produtos nas prateleiras 
dos supermercados e melhorar o teor nutricional desses alimentos. Outra estratégia em desenvolvimento é a 
produção de transgênicos que funcionem como biorremediadores visando à descontaminação da água e do 
solo. O metabolismo destas plantas será alterado para que estas absorvam substâncias poluentes.

Fonte: Departamento de Genética – Instituto de Biociências - UNESP Botucatu-SP
Texto está disponível no pen drive do professor e pode ser acessado no site:
http://geneticanaescola.com.br/wp-home/wp-content/uploads/2012/10/Genetica-na-Escola-12-Artigo-10.pdf.
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Aspectos pedagógicos

Professor, ao final da leitura do texto, procure desmistificar a visão de que os transgênicos são ruins. Apresente 

aos alunos a ideia de que o desenvolvimento dos transgênicos foi importante para a manutenção das lavouras contra 

pragas e, depois, peça que discutam o papel dos transgênicos para a saúde, como, por exemplo, na produção de insulina.

 

Seção 4 − Uma certa ovelha chamada Dolly
Páginas no material do aluno

137 a 140

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Construindo 
DNA 

recombinante

Para cada grupo: tex-
to com descrição da 
atividade, copiado a 

partir do pen drive do 
professor; duas tesou-
ras; etiquetas com os 
nomes das enzimas 
de restrição (EcoRI e 

PstI); dois pedaços de 
fita adesiva; e cola.

Prática em que são 
simuladas condições 

para clonagem de 
genes.

Grupos de 5 
alunos 60 minutos

Aspectos operacionais

Professor, nada como praticar para entender os processos, principalmente em Biologia. Esta atividade está 

diretamente relacionada à produção de compostos interessantes, como a insulina recombinante e é uma adaptação 

retirada de: http://geneticanaescola.com.br/vol-i2-artigo-06/.

Reproduzimos a seguir o material que você encontrará disponível no pen drive para impressão e distribuição 

aos grupos.

A construção de moléculas de DNA recombinante, ou seja, a ligação de segmentos específicos de moléculas 

de DNA de origens diferentes é uma técnica que pode ser desenvolvida graças à descoberta das enzimas de restrição 

ou endonucleases. Em laboratório, este processo que ocorre naturalmente, pode ser realizado em condições que 

representam a natural, em tubos de ensaio.

Sobre este tema é importante que algumas colocações sejam feitas inicialmente: 
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O que são essas enzimas?

As enzimas de restrição foram descobertas e isoladas de inúmeras espécies de bactérias, com a função de prote-

gê-las de infecções virais. Os vírus bacterianos, ou fagos, ao invadirem o interior da bactéria, têm seu DNA cortado em 

sítios específicos, causando assim a restrição de seu ciclo de replicação que levaria à lise ou à destruição da bactéria.

Como funcionam as enzimas de restrição?

As enzimas de restrição são proteínas que têm a capacidade de reconhecer, na dupla hélice do DNA, sítios de 

clivagem, ou seja, sequências específicas de 4 ou 6 bases. Uma vez reconhecidos, é realizado um corte específico em 

cada ponto ou sítio em que as moléculas da enzima se ligam.

Esses sítios, além de estarem presentes no vírus, também existem no DNA de todos os outros organismos, 

inclusive na própria bactéria que produz a enzima. Para evitar que seu próprio DNA seja cortado e, portanto, tornado 

inativo na bactéria, esses sítios de restrição aparecem ligados a uma molécula do grupo metil (CH3) o que impede a 

ação da enzima. Uma das características mais importantes dessas enzimas é a sua especificidade, ou seja, uma mesma 

molécula de DNA submetida à ação de uma enzima é sempre cortada nos mesmos pontos e gera um conjunto de 

fragmentos de mesmo tamanho. Esta característica permite uma análise relativamente grosseira, porém, bastante 

efetiva do ponto de vista prático na identificação de diferentes moléculas de DNA, permitindo o diagnóstico de or-

ganismos contendo pequenas alterações nas bases do material genético. É óbvio que, quaisquer duas moléculas de 

DNA de mesmo tamanho, contendo os mesmos sítios de restrição, nas mesmas posições, resultam em conjuntos de 

fragmentos de tamanho idêntico. Da mesma forma, porém, quaisquer alterações no DNA fora dos sítios digeridos 

pela enzima não são detectadas por esse método. Como esses sítios são relativamente raros (em geral bem menos de 

1 por 1000 pares de bases - pb), moléculas diferentes podem apresentar o mesmo padrão de fragmentos ao serem 

cortadas com enzimas. 

Como identificar os fragmentos cortados? 

A separação de fragmentos de DNA de diferentes tamanhos pode ser feita através de um processo relativa-

mente simples e rápido chamado eletroforese em gel de agarose. Este gel representa, na verdade, uma “peneira” ou 

matriz capaz de retardar diferencialmente o movimento de moléculas de tamanhos variados. A molécula de DNA, 

devido à presença do ácido fosfórico, apresenta carga negativa, de modo que, quando submetida a um campo elétri-

co, em pH neutro, é atraída para o polo positivo. A primeira etapa do processo da eletroforese consiste em se colocar 

numa cavidade ou poço, em uma das extremidades do gel, uma solução contendo a molécula do DNA cortado. 

Em seguida, deve-se fazer uma corrente elétrica passar pelo gel colocando o polo positivo (ânodo) na extremidade 

oposta. Dessa forma, após algum tempo, encontram-se, a partir do ponto de aplicação, as moléculas distribuídas em 

ordem decrescente de tamanho. Para a visualização, o DNA é corado com um reagente fluorescente que se intercala 

na molécula, o brometo de etídio. Os fragmentos podem ser, então, observados sob luz ultravioleta (UV). 
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Eletro o quê?!

Professor, o entendimento da eletroforese é de difícil concretização, você não concorda? Explicá-lo é tão 

desafiador quanto entendê-lo apenas com palavras...

Para ajudá-lo nesta tarefa, nós sugerimos um vídeo, antes de passar para as etapas da atividade que são 

explicadas mais à frente. 

O vídeo que indicamos pode até não ser o melhor, mas ele é eficiente ao que se propõe e não é re-

lativamente curto. Avalie se vale a pena tentar passá-lo para os aluno: http://www.youtube.com/

watch?v=5ppWF0Y16r4

Fonte da imagem: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Gel_electrophoresis_2.jpg – Autor: Mnolf

O processo de construção de uma molécula de DNA recombinante é construído em etapas, como se estivésse-

mos fazendo uma receita de bolo. As etapas 1 e 2, descritas a seguir, indicam os critérios necessários para o corte com 

as enzimas de restrição. Tanto o fragmento de interesse quanto o vetor, que pode ser um plasmídeo, devem conter as 

sequências que serão reconhecidas pelas enzimas.

Na Figura 1 são representadas três cópias (I, II e III) de uma sequência hipotética de uma molécula de DNA 

contendo 90 pares de bases. Dentro desta sequência, encontram-se sítios de restrição de, pelo menos, duas enzimas.

Figura 1: Cortes da molécula hipotética de DNA realizados 
com as enzimas de restrição: EcoRI (g.aattc) e PstI (ctgca.g).
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Etapa 1 - Corte utilizando as enzimas de restrição.

1. Corte na linha superior e inferior de cada cópia da sequência, de modo a obter três fitas de papel contendo 
as duas cadeias da molécula em cada fita.

2. Identifique e marque, nas sequências, o sítio de restrição das duas enzimas:

 EcoRI : g.aattc

 PstI : ctgca.g

 Marque os sítios nas duas cadeias, lembrando que elas são antiparalelas, portanto, tendo a sequência em 
direções opostas.

3. Com uma tesoura contendo a etiqueta EcoRIeoutra PstI (representando as enzimas), corte os sítios como se 
fossem as enzimas. Veja como, no exemplo da imagem a seguir:

4. As Figuras 2 e 3 representam géis de agarose onde o cátodo está representado na parte superior e o anôdo 
na parte inferior da imagem. Desta forma, o sentido de corrida do DNA seria de cima para baixo da folha, e 
as moléculas mais longas ficariam mais próximas do cátodo (-), e as menores, mais próximas do ânodo (+).

Figura 2: Fragmentos A & B de EcoRI e PstI
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Figura 3: Fragmentos da digestão dupla com EcoRI e PstI.

5. Para representar o resultado desta corrida, cole, na Figura 2, os fragmentos resultantes dos cortes com EcoRI 
no gel nº 1 e, PstI, no gel nº 2, nos locais indicados acima das linhas. Na Figura 3, cole os fragmentos resul-
tantes da dupla digestão no gel nº 3.

 Fique atento ao fato de que os fragmentos obtidos de uma digestão por enzimas de restrição são designa-
dos por letras e em ordem decrescente de tamanho. Por exemplo, no caso mostrado, tem-se os fragmentos 
EcoRI-A (maior) e EcoRI-B (menor).

 O resultado obtido será uma representação do perfil de restrição da molécula analisada. Este perfil pode 
caracterizar uma molécula ou um indivíduo.

Professor, esta simulação ilustra como o DNA pode ser analisado. A digestão dupla evidencia a posição do sítio 

PstI dentro do fragmento EcoRI-A. O resultado final é que se obtém, além do fragmento EcoRI-B, dois fragmentos re-

sultantes da quebra de EcoRI-A. Este tipo de análise permite a construção dos chamados mapas de restrição. A prática 

permite visualizar o processo com muita facilidade.

Etapa 2 - Construindo uma molécula de DNA recombinante.

1. Na Figura 4, o plasmídeo pBR 322 está representado por uma sequência de pontos indicando as bases do 
DNA. Com uma tesoura, corte a fita rente aos asteriscos, de modo que se tenha uma fita de papel contendo 
duas colunas de pontos delimitados por duas colunas de asteriscos. 
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Figura 4: Cortar as fitas e cortar com PstI (vide texto). Figura 
representativa do Plasmídeo que será inserido no DNA humano.

2. O plasmídeo é uma molécula circular, assim, deixe, numa das pontas da fita, a parte em branco do papel e 
cole no verso desta. O resultado é um círculo com a sequência de bases representada por pontos. Dentro 
dela, a representação da sequência do sítio PstI.

3. Corte, da mesma maneira, a fita representando o fragmento do genoma humano da Figura 5. Corte rente 
às duas linhas externas, mantendo-as na fita, já que elas identificam a sequência do gene humano e a dife-
renciam da sequência do plasmídeo com a borda de asteriscos. Tem-se então, uma sequência que contém, 
no seu interior, uma região que corresponde ao gene da insulina. Este gene encontra-se cercado por outras 
bases diversas, mas, de cada um dos lados, encontram-se duas sequências específicas que representam 
sítios da enzima PstI.

Figura 5: Fragmento de genoma humano onde será inserido o 
plasmídeo da Figura 4.



184

4. Utilize uma tesoura contendo uma etiqueta Pstl e simule a digestão das duas moléculas de DNA, cortando 
como indicado:

..........ctgca g............

..........g acgtc............

5. Verifique, em seguida, se o gene da insulina encontra-se isolado com pontas adesivas livres e o círculo do 
plasmídeo encontra-se aberto com pontas adesivas idênticas e igualmente livres. Coloque as duas fitas 
próximas (como estariam em solução, dentro de um tubo) e verifique se o pareamento destas pontas é 

possível. Ao colocá-las pareadas, forma-se um círculo maior do que aquele plasmídeo original que, nesta 

situação, contém DNA do plasmídeo (asteriscos) e o DNA humano (linha contínua).

6. Adicione ao seu “tubo” a enzima ligase representada por dois pedaços pequenos de fita adesiva e cole a 
cadeia no sítio PstI, reparando a molécula cortada. Tem-se um plasmídeo composto por DNA recombinante 
bacteriano e humano, capaz de ser inserido numa bactéria para sintetizar insulina.

Aspectos pedagógicos

Professor, a construção de um modelo faz com que os alunos, compreendam como um DNA exógeno é inseri-

do em uma molécula de DNA. E como esse DNA pode ser replicado e expresso para produção de proteínas de interes-

se. A insulina, dessa forma, pode ser produzida em grande quantidade que se comercializa para ajudar pessoas com 

diabetes e há a possibilidade de descoberta de novos produtos biotecnológicos de interesse humano. 

Seção 4 − Uma certa ovelha chamada Dolly
Páginas no material do aluno

137 a 140
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Células-tronco e 
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DVD, compu-
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Vídeo sobre o que são as 
células-tronco e a impor-
tância para a medicina.

A turma toda 60 minutos
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Aspectos operacionais

Professor, para desenvolver esta temática, sugerimos o debate, partindo da análise deste vídeo onde são aborda-

dos os principais conceitos associados ao uso das células-tronco. Ele está disponível no pen drive do professor e também 

pode ser acessado no sítio: http://www.youtube.com/watch?v=0v1SXgl1IxE.

Figura 8: Cena do vídeo sobre células-tronco, sugerido para 
esta atividade.

Aspectos pedagógicos

Professor, após assistirem ao vídeo discuta com seus alunos a importância da descoberta das células-tronco 
e suas implicações na substituição de órgãos doentes. Principalmente, as implicações das pesquisas na melhoria da 
qualidade de vida e saúde da população.

Avaliação

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Cruzadinha da 
Biotecnologia

Impressão de 
material disponí-
vel no pen drive 

do professor.

Resolução em duplas de 
cruzadinha sobre o tema 

Biotecnologia.
Duplas 30 minutos
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Aspectos operacionais

Olá caro professor, gostaríamos de propor uma atividade de avaliação em que o aluno responderá uma cruza-

dinha sobre Biotecnologia. Esta atividade está disponível no pen drive do professor.

Distribua as folhas em dupla, desta forma permitindo o trabalho de cooperação entre os alunos. Esta atividade 

foi retirada do site: http://www.cdcc.usp.br/olimpiadas/08/Prova1_gabarito_final.pdf

Veja a seguir a lista de perguntas que deverão ser respondidas:

1. Ramo da ética que estuda os impactos nas sociedades humanas suscitados pelo desenvolvimento das ci-
ências biológicas. 

2. Preparado que contém agentes infecciosos (mortos ou atenuados),  incapazes  de  provocar  a doença,  mas  
que  induzem  o  sistema  imunológico  da  pessoa  ou  animal  a produzir  anticorpos, evitando-se contrair 
a doença. 

3. Classe de moléculas orgânicas formadas por longas cadeias de  aminoácidos.  É o principal componente 
dos organismos vivos e pode ter função estrutural, enzimática, hormonal, de defesa, transporte, entre ou-
tras. Podemos citar a queratina e o colágeno como exemplos dessas moléculas em seres humanos. 

4. Alteração no código genético, ocorrida espontaneamente ou artificialmente.  Maneira pela qual surgem 
novos genes em uma população, fonte primária da variação hereditária. 

5. Conjunto de estudos e procedimentos que visam evitar ou controlar os riscos à biodiversidade provocados 
pelo uso de agentes químicos, físicos e biológicos. 

6. Conjunto de técnicas que permite manipular a matéria em  nível molecular,  em  escala nanométrica. Tem 
aplicações em áreas diversas como, por exemplo, Medicina, Eletrônica, Ciência da Computação, Física, Quí-
mica, Biologia e Engenharia dos Materiais.

7. Sigla para o ácido desoxirribonucléico que constitui o material  genético  da  maioria  dos organismos vivos. 

8. Lote completo de genes que caracteriza uma espécie. 

9. Célula muito jovem, com potencial para se diferenciar em diversos tipos de células especializadas e se 
multiplicar. 

10.  Nome do primeiro mamífero clonado com sucesso, a partir de uma célula adulta. 

11. Processo de produção de um grupo de células ou indivíduos (clone) geneticamente idênticos. 

12. Nome dado à terapia onde há a transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar 
uma enfermidade. Em sua forma mais simples, consiste na introdução de genes funcionais em células com 
genes defeituosos, para substituir  ou  complementar  esses  genes  causadores  de doenças. 

13. Organismo produzido, empregando-se a Engenharia Genética e que contém genes de outra ou de outras 
espécies.
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A imagem, a seguir, contempla todas as respostas da cruzadinha.

Aspectos pedagógicos

Para o desenvolvimento desta atividade de avaliação, é muito importante que todos os conceitos tenham sido 

trabalhados durante o desenvolvimento da unidade. Ao final da atividade, realize uma correção coletiva de maneira 

que possa sanar possíveis dúvidas sobre cada um dos conceitos e aprofundar aqueles que julgar necessário. Além 

disso, aproveite para discutir os diferentes aspectos biotecnológicos envolvidos.




