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Resumo 

 

 A experimentação e os processos 
pedagógicos utilizados do ensino de Biologia, 
não apenas constituem elementos 
identificadores da ação científica, como são 
atrativos para uma aprendizagem 
significativa. Muitas escolas apresentam 
infraestrutura básica para realização de 
práticas e experiências, porém, uma série de 
fatores pode levar a sua não utilização ou 
subutilização, como: demanda de 
laboratorista; carga horária insuficiente para o 
preparo de aulas práticas; insuficiência de 
reagentes e a falta de um manual que facilite e 
oriente o professor. Neste contexto, o projeto 
objetivou o desenvolvimento de uma unidade 
didática, que apresenta um conjunto de 
atividades práticas com experiências 
laboratoriais, vídeos, entre outras, além de 
conter alguns pressupostos teóricos, de 
forma a facilitar o trabalho docente e auxiliar 
nos processos de ensino e aprendizagem de 
conceitos e fenômenos biológicos, 
apresentados no 2º ano do ensino médio. 
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1. INTRODUÇÃO 

A biodiversidade1 no planeta Terra é fascinante, havendo cerca de 1,7 

milhão de espécies vivas conhecidas, são aproximadamente 750.000 espécies de 

insetos, 41.000 de vertebrados e 250.000 de plantas. Entretanto, a estimativa do 

número total de espécies na Terra não reflete a realidade e um grande número 

permanece desconhecido.  

Os diferentes ecossistemas abrigam uma grande variedade de vegetais, 

animais, fungos, protozoários, além de uma infinidade de outros seres 

microscópicos. Estes organismos diferem em suas dimensões e formas, além do 

modo de vida, habitat, comportamento e ciclo de vida. Para compreender esta 

enorme diversidade o homem tem classificado os seres vivos, de acordo com 

suas características biológicas. O sistema tradicional de classificação bastante 

utilizado é o proposto por Robert Whittaker, em 1969, que classifica os seres 

vivos em cinco reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Whittaker 

utilizou como critérios, entre outros, o tipo de organização celular (procariótica ou 

eucariótica), o número de células (unicelular ou multicelular) e a forma de nutrição 

(autotrófica ou heterotrófica). 

A necessidade do estudo dos seres vivos e dos sistemas biológicos como 

um todo é relevante quanto aos conhecimentos de biologia do segundo ano no 

ensino médio, onde o objeto de estudo são os grandes grupos de seres vivos 

encontrados na natureza, suas relações e aspectos morfológicos e fisiológicos 

característicos. A proposta desta Unidade Didática faz parte das atividades da 

segunda etapa do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE 2012), 

disponibilizada pela SEED – Secretaria Estadual de Educação. Cujo trabalho fará 

parte das atividades do GTR – Grupo de Trabalho em Rede, ofertado aos 

                                                             
1 O termo bio, de biodiversidade ou diversidade biológica, vem do grego bios, que significa vida, portanto, 
biodiversidade é a diversidade da natureza viva e é representada por todas as espécies de seres vivos 
existentes no planeta. O termo vem sendo muito utilizado desde 1986, que coincide com o aumento da 
preocupação com a extinção de espécies observada nas últimas décadas do século XX.   



professores como formação continuada, em forma de EaD – Educação a 

Distância  , onde a contribuição com sugestões e questionamentos, servirão para 

enriquecer e complementar a unidade de sistemas biológicos. 

Assim, o que se propõem nesta Unidade Didática é a utilização de 

metodologias diferenciadas para o ensino de sistemas biológicos para o segundo 

ano do ensino médio, que possa ser utilizada como ferramenta de apoio 

pedagógico ao professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESENVOLVIMENTO 

2a. Reino Monera 

 Evidências evolutivas demonstram que as primeiras formas de vida na 

Terra surgiram há cerca de 3,5 milhões de anos e estes seres vivos eram muito 

semelhantes aos procariotos atuais. Os procariotos, constituídos por células 

procarióticas, pertencem ao reino Monera e incluem as bactérias. Além de serem 

os organismos mais antigos são também os mais abundantes, sendo encontrados 

nos mais diversos ecossistemas. Dois grupos de procariotos são conhecidos as 

Arqueobactérias, grupo heterogêneo com morfologia e fisiologia variadas, 

capazes de habitar ambientes extremos como fontes termais ácidas, águas 

salgadas, pântanos, entre outros. Essa capacidade tem estimulado o 

desenvolvimento de pesquisas, que buscam compreender as adaptações que 

possibilitam a vida nestes ambientes e a sondar aplicações biotecnológicas de 

seus componentes celulares hiperestáveis. O grupo das Eubactérias é o mais 

conhecido, presente na água, no solo e em organismos vivos, sendo muitas 

patogênicas ao homem (Atividade 1 - Célula Procariótica: Bactérias do 

Iogurte) e (Atividade 2 – Estragando o mingau) (Atividade 3 - Células 

Procarióticas: Bactérias da Cavidade Oral).  

As bactérias são responsáveis pela maior parte das trocas químicas 

realizadas entre os seres vivos e o planeta. Apresentam atividade decompositora, 

com influência direta sobre a fertilidade dos solos, são usadas em usinas de 

reciclagem de lixo e na produção de adubos de compostagem. Também são 

utilizadas na produção de alimentos, condimentos, bebidas, antibióticos, vitaminas 

e outros produtos químicos, como acetona e metano. Bactérias podem, ainda, 

produzirem substâncias de interesse humano, como a insulina, através das 

técnicas do DNA recombinante.   

Cianobactérias, por exemplo, são eubactérias que habitam o solo úmido ou 

a água. São autofototróficos (utilizam a luz solar para sintetizar seu alimento) e se 

caracterizam pela presença de estruturas membranosas saculiformes (tilacóides) 

no citoplasma celular, onde se fixam os pigmentos fotossintetizantes, como a 

clorofila, xantofilas e ficobilinas, que lhes conferem cores características. 



(Atividade 4 - Cultura de Célula Procariótica). As cianobactérias podem viver 

isoladas ou se associarem, formando colônias. Algumas cianobactérias formam 

colônias filamentosas, onde se pode facilmente visualizar uma bainha 

mucilaginosa externa que mantém as células juntas. Também se observam 

células especializadas, os heterocistos, que atuam na fixação do nitrogênio 

atmosférico (N2), formando amônia (NH4), utilizada no crescimento da célula. As 

cianobactérias, anteriormente denominadas de algas azuis ou cianofíceas, 

representam um dos organismos mais autossuficientes da biosfera (Atividade 5 - 

Cultivando Bactérias). 

A reprodução mais comum nas bactérias é a assexuada por bipartição ou 

cissiparidade. Neste processo, ocorre a duplicação de DNA bacteriano, o 

crescimento e, posteriormente a divisão, através de septos formados na parede 

bacteriana, que se aprofundam até formar duas células.  

Os procariotos apresentam uma estrutura relativamente simples, com um 

meio interno formado pelo citoplasma, onde se encontra o material genético 

(normalmente uma molécula circular de DNA - ácido desoxirribonucleico), os 

RNAs (ácidos ribonucleicos), os ribossomos e toda a maquinaria enzimática 

necessária ao metabolismo celular. O DNA geralmente se apresenta ligado à 

membrana plasmática e a região onde se encontra é conhecida como nucleóide. 

Muitos procariotos podem apresentar ainda um pequeno segmento de DNA extra-

nucleóide, o plasmídeo, que pode conter genes que conferem resistência a 

antibióticos. Separando o conteúdo citoplasmático do meio extracelular ocorre a 

membrana plasmática e a parede bacteriana ou parede celular, esta mais externa. 

Outras estruturas podem também estarem presentes dependendo do procarioto 

Assim, apesar de apresentarem uma simplicidade na organização celular, os 

procariotos demonstram um grande potencial biológico, podendo ser encontrado 

em todos os tipos de ambientes do planeta, sejam terrestres, aquáticos ou 

aéreos. 

2b. Reino Protista 

Os Protistas são organismos eucariontes unicelulares, na sua grande 

maioria, com envoltório nuclear e várias organelas citoplasmáticas típicas, como o 



retículo endoplasmático, vacúolos, mitocôndrias e plastos, embora nem sempre 

estejam todas elas presentes no mesmo indivíduo. Existem espécies como as do 

gênero Volvox, que formam colônias, onde as células possuem um certo grau de 

independência. Alguns são autótrofos fotossintetizantes, outros são heterótrofos 

de vida livre ou parasitária. A maioria tem capacidade de se locomover utilizando, 

para tanto, pseudópodos, cílios ou flagelos. O Reino compreende vários filos de 

organismos, porém, nesta unidade, iremos conhecer os protozoário e as algas. 

Existem cerca de 60.000 espécies de protista. (Atividade 6 - Cultura de 

Protozoários).  

Os protozoários que são sempre unicelulares e apresentam células muito 

semelhantes às dos animais, têm nutrição exclusivamente heterotrófica, além de 

apresentarem o glicogênio como substância de reserva. A célula do protozoário é 

considerada totipotente (realizam todas as funções metabólicas necessárias à 

vida, como locomoção, obtenção de alimento, digestão, excreção e reprodução). 

A digestão é intracelular, na qual as partículas ingeridas pela célula, por 

endocitose (fagocitose), fundem-se à lisossomos e são digeridas, formando o 

lisossomo secundário, frequentemente denominado de vesícula ou vacúolo 

digestivo. Os resíduos da digestão são eliminados pelo chamado corpo residual, 

por exocitose. Outra organela característica dos protozoários é o vacúolo pulsátil 

ou contrátil, responsável pela osmorregulação (Atividade 7 - Paramecium 

Organismo Unicelular) e (Atividade 8 – Alimentação dos Protozoários). 

Nos protozoários a reprodução assexuada acontece por cissiparidade, 

gemiparidade e a esporulação, a reprodução sexuada ocorre por conjugação em 

que os protozoários conjugantes trocam seus micronúcleos  e depois dividem-se 

por cissiparidade. Também criam cistos de proteção, quando submetidos a 

condições ambientais desfavoráveis, passando a viver de forma latente, até que 

as condições tornam-se novamente favoráveis e o protozoário possa abandonar o 

cisto. De acordo com o tipo de organela locomotora e o tipo de reprodução, os 

protozoários são classificados em quatro classes principais: Sarcodina 

(sarcodíneos ou rizoides); Flagellata (flagelados ou mastigóforos); Ciliata 

(ciliados); Sporozoa (esporozoários).  



Paramecium spp., Vorticella spp., Stentor spp. são exemplos de 

protozoários de vida-livre; enquanto Trypanosoma cruzi, Leishmania spp., Giardia 

intestinalis, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Plasmodium spp., 

Toxoplasma gondii são parasitas (Atividade 9 - Ciclo do Plasmodium sp.). 

Já as algas podem ser uni ou pluricelulares e suas células apresentam 

grande semelhança com as células dos vegetais, pois são constituídas de parede 

celular, cloroplastos e realizam fotossíntese. Na natureza, as algas representam 

os mais importantes produtores primários que sustentam a base do ciclo 

nutricional de todos os ecossistemas aquáticos. As algas planctônicas, por sua 

vez, além de serem responsáveis pela maior parte da fotossíntese do planeta, 

servem também de alimento para os animais aquáticos, e interferem diretamente 

na formação das nuvens e no regime de chuvas nos continentes, pois ao 

realizarem fotossíntese emitem moléculas de gás DMS (dimetil-sulfeto), estas são 

lançadas na atmosfera e reagem com outras substâncias químicas formando, 

aerossóis de sulfato (partículas sólidas ou líquidas suspensas no ar). Os 

aerossóis são importantes para o clima já que dispersam e enviam a radiação 

solar, incidente neles, para o espaço e podem iniciar a formação de nuvens. 

Ambos estes processos impedem a radiação solar de atingir a superfície do globo 

e, desta maneira, os aerossóis ajudam no esfriamento da Terra. 

 Devido à rapidez com que formam grandes populações e ao seu tamanho, 

as algas são utilizadas em pesquisas biológicas básicas na área de genética, 

metabolismo, fisiologia e reprodução, também são utilizadas como alimento 

humano e como agentes estabilizadores de vários produtos (sorvetes, pudins, 

gelatinas, cremes dentais e cosméticos). Podem, também, serem utilizadas como 

fertilizantes e, devido ao levado teor nutritivo, como componente de ração de 

animal. Ainda, carapaças de algas diatomáceas podem ser processadas e 

utilizadas como abrasivo em cremes dentais, em polidores especiais, 

catalisadores industriais, isolantes térmicos, como filtro nas vinícolas e nos 

laboratórios de produção de antibióticos e na construção de tijolos. Como 

curiosidade temos o fenômeno das marés vermelhas, ocasionado pela explosão 

populacional de algas na superfície da água, dificultando a oxigenação, como 



consequência, observa-se grande mortalidade de peixes (Atividade 10 - 

Identificar as Estruturas Celulares da Euglena sp.). 

 2c. Reino Fungi 

Fungos são eucariotos multicelulares, embora alguns possam ser 

unicelulares, como as leveduras, todos são heterótrofos e suas células 

apresentam parede celular, pelo menos em algum estádio do seu ciclo de vida. 

Apresentam um revestimento de quitina, que confere rigidez e maior resistência. 

São, ainda, aclorofilados e possuem glicogênio, como reserva energética, típico 

de animais. O corpo se apresenta geralmente na forma de longos filamentos 

multinucleados, as hifas, que podem ou não apresentar septos transversais 

delimitando as células, a reunião das hifas constitui o micélio.  

 As estruturas reprodutivas são diferenciadas das vegetativas, o que 

constitui a base sistemática dos fungos. Alguns podem ser microscópicos em 

tamanho, enquanto outros são muito maiores, como os cogumelos e fungos que 

crescem em madeira úmida ou solo. Observa-se também a formação de esporos 

que, por mitoses sucessivas, constituirá indivíduos adultos. Um fungo de aspecto 

filamentoso, por exemplo, origina-se a partir de um esporo que germina e se 

alonga, enquanto o núcleo sofre cariocinese, desse modo, surge uma primeira 

hifa que cresce e ramifica constituindo o micélio. 

Os fungos são um grupo bastante numeroso, formado por cerca de 

200.000 espécies e são popularmente conhecidos por bolores, mofos, fermentos, 

levedos, orelhas-de-pau, trufas e cogumelos-de-chapéu (champignon) (Atividade 

11 – Estrutura dos Fungos e Líquens).  

A forma de nutrição permite sua classificação em duas categorias: 

saprófitos (ou sapróbios) e parasitas. Os saprófitos se alimentam de matéria 

orgânica animal ou vegetal morta e os parasitas vivem dentro de ou sobre 

organismos vivos (animais ou vegetais), deles retirando seus alimentos, absorvem 

nutrientes em vez de ingeri-los, secretando enzimas digestivas no substrato onde 

se desenvolvem (digestão extracelular). Essas enzimas catalisam a quebra de 

moléculas grandes em moléculas suficientemente menores para serem 

absorvidas pela célula fúngica. Por essa razão, os fungos crescem dentro ou 



sobre os alimentos. A enzima é, então, distribuída através de uma corrente 

citoplasmática que percorre as células.  

A respiração nos fungos pode ser aeróbia ou anaeróbia facultativa. Muitos 

promovem a fermentação alcoólica, como em Saccharomyces cerevisae. 

(Atividade 12 - Fungo Unicelular Saccharomyces cerevisae), utilizado em 

muitas indústrias, como a de panificação e de bebidas. Na panificação é utilizado 

como fermento biológico, por liberar dióxido de carbono durante a fermentação no  

e, desta forma, possibilita o crescimento da massa de pão. No caso de bebidas 

alcoólicas produzidas pelo processo de fermentação, S. cerevisae converte o 

açúcar em álcool etílico e também pode contribuir na formação de constituintes 

secundários responsáveis pelo sabor - é o caso da cerveja, rum e uísque. 

Hieróglifos egípcios sugerem o uso de leveduras em processos fermentativos há 

mais de 5000 anos, quer na produção de pão, quer na de bebidas alcoólicas. 

Curiosamente, só em 1857, Louis Pasteur provou que a fermentação resulta da 

ação de organismos vivos. 

A classificação dos fungos ainda é controversa, no entanto, dividem-se em 

dois grandes grupos no Reino Fungi: Eumycota (fungos verdadeiros), com 

aproximadamente cem mil espécies distribuídas em cinco filos, Oomycota (fungos 

aquáticos), Zygomycota (fungos terrestres), Ascomycota (trufas, bolores verdes, 

amarelos e vermelhos), Basidiomycota (cogumelos, ferrugens e carvões), 

Deuteromycota (fungos do tipo Penicillium); e Mixomycota (fungos gelatinosos)  

2d. Reino Plantae 

As plantas são organismos eucarióticos, multicelulares, autotróficos 

fotossintetizantes, fundamentais para a vida nos ecossistemas, são seres 

capazes de converter matéria inorgânica em compostos orgânicos, ricos em 

energia. Além de manterem protegidos os solos, contra ações erosivas 

provocadas por chuvas e ventos, através de cobertura vegetal, e as florestas, em 

especial, contribuem para manutenção dos mananciais de abastecimento de 

água. Estes complexos organismos estão intimamente ligados as nossas vidas, 

dependemos dos vegetais para a produção direta de alimentos, sendo 

importantes fornecedores de nutrientes (frutos, raízes, sementes e folhas). Os 

vegetais representam ainda a fonte básica de matéria prima natural de ampla 



utilização ao homem – a madeira. Oferecem fibras para a indústria têxtil e 

papelaria, bem como muitas substâncias químicas utilizadas na produção de 

medicamentos, cosméticos, perfumes, inseticidas, entre outros.   

As células vegetais possuem, além das estruturas típicas das células 

eucariontes, uma parede celular externamente à membrana plasmática, resultante 

da atividade secretora do complexo de Golgi. Estão presentes, também, um 

conjunto de plastos, vacúolos e os plasmodesmos, que contribuem em conjunto 

para o bom funcionamento das plantas. Cada célula vegetal representa um 

complexo laboratório de síntese de compostos orgânicos altamente energéticos. 

(Atividade 13 – Célula Eucariótica Vegetal) e (Atividade 14 – Célula 

Eucariótica Vegetal: Elodea sp.).  

Atualmente são conhecidas mais de 300 mil espécies de plantas, que 

costumam ser divididas em dois grandes grupos: Criptógamas (cripto-escondido; 

gamae-gametas): para denominar plantas com estrutura reprodutora pouco 

visível, exemplos, musgos e samambaias (Atividade 15 – Soros de 

samambaia); Fanerógamas (fanero-visível): plantas com estruturas reprodutoras 

bem visíveis e todas desenvolvem sementes, exemplos, pinheiros, mangueiras, 

rosas e coqueiros.  

As criptógamas são subdivididas em dois grandes grupos: briófitas, que 

não possuem vasos especializados (xilema e floema) no transporte de seiva e são 

plantas de pequeno porte, exemplo, musgo e hepáticas; pteridófitas,  possuem 

vasos, xilema e floema, que conduzem a seiva.  

As fanerógamas também são subdividas em gimnospermas (possuem 

sementes, mas não formam frutos), exemplo, pinheiro-do-paraná; e angiospermas 

(possuem sementes abrigadas no interior de frutos), exemplo, mangueira, figueira 

e laranjeira (Atividade 16 – Organologia vegetal da flor: diversificação floral).  

Uma característica comum a todas as plantas é a alternância de gerações 

haploides e diploides. Os indivíduos haploides chamados de gametófitos (do 

grego gamein = casar e phytos = planta) formam gametas que se unem por 

fecundação e originam zigotos diploides. O zigoto se desenvolve e origina um 

indivíduo diploide, o esporófito (do grego spora = semente, e phytos= planta). Ao 

atingir a fase adulta, células do esporófito dividem-se por meiose e originam 



células haploides, denominadas esporos (do grego spora=semente). Um esporo, 

ao germinar, produz um gametófito haploide, fechando o ciclo. 

2e. Reino Animalia 

Animalia ou Metazoa é composto por seres eucariontes, pluricelulares e 

heterotróficos, cujo mecanismo de reprodução é predominantemente sexuado. Os 

gametas femininos são geralmente imóveis e grandes (óvulo) e os masculinos 

(espermatozoides) são flagelados (maioria) e menores. Os sexos são separados 

(espermatozoides produzidos pelo sexo masculino e óvulo pelo feminino), mas 

ocorrem indivíduos hermafroditas, como a minhoca (óvulos e espermatozoides 

produzidos pelo mesmo indivíduo). A fecundação pode ser externa ou interna e o 

desenvolvimento do embrião pode ser direto (não passam pelo estágio larval no 

seu ciclo de vida) ou indireto (com uma ou mais fases larvais). Diferentemente 

das plantas, grande parte destes organismos tem capacidade de locomoção, 

permitindo sua distribuição nos mais diversos ambientes. Outra característica dos 

animais é a alimentação por ingestão, diferente do observado em plantas, fungos 

e procariontes. Exceto nos poríferas, os demais apresentam cavidade digestória. 

Na sistemática dos animais são utilizados vários critérios de classificação, 

entre os quais, o desenvolvimento embrionário, a simetria, a metamerizarão e o 

comportamento (Atividade – 17 Estudo de padrões de Simetria). O reino 

animal pode, por exemplo, ser subdividido em dois sub-reinos, o Parazoa, com 

animais sem diferenciação tecidual, como os filos Poríferos ou Espongiários, 

exemplo, esponjas e o Eumetazoa, que inclui animais que possuem diferenciação 

tecidual, apresentando, geralmente, sistemas de órgãos, são os demais grupos 

de animais. O número de filos atuais eleva-se a trinta, onde nove são 

frequentemente abordados no ensino médio (Porífera, Cnidária, Platyhelminthes, 

Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata e Chordata). 

Porífero como as esponja marinhas são organismos exclusivamente 

aquáticos, multicelulares cujas células ainda mantêm considerável independência. 

As esponjas não possuem tecidos ou órgãos verdadeiros, são aquáticas e, na sua 

maioria, marinhas, geralmente sésseis. Apresenta um disco pedial para sua 

fixação, na parede do corpo inúmeros poros permitem a entrada de água na 

esponja, que circula em seu interior levando alimento para as células constituintes 



(coanócitos). Classificam-se em três tipos principais: Ascon (revestida 

externamente pelos pinacócitos e internamente pelos coanócitos, apresenta 

estrutura simples, com uma parede do corpo estreita e um átrio amplo), Sycon (a 

parede é espessa e enrugada, forma canais abertos para o exterior e interior, os 

coanócitos são encontrados, nos canais exalantes e o pinacócitos podem ser 

encontrados interna e externamente a trajetória da água é: canal inalante→canal 

exalante→espongiocele→ósculo.), e Leucon; (a parede é espessa, contendo 

câmaras vibráteis flageladas, a trajetória da água é: canal inalante→câmara 

vibrátil→canal exalante→espongiocele →ósculo). (Atividade – 18  Filo Porífero). 

Cnidária, como águas-vivas, hidras, medusas e anêmonas, que são 

indivíduos isolados, e as caravelas e corais, indivíduos coloniais, são organismos 

diploblásticos (estrutura do corpo formada por apenas dois folhetos embrionários, 

a endoderme e a ectoderme, que revestem a cavidade gastrovascular). A grande 

maioria é marinha, possui simetria radial, a boca é circundada por tentáculos e 

apresentam 2 tipos morfológicos: pólipos (sésseis) e medusas (natantes). No 

pólipo a boca é direcionada para cima, ao redor da qual estão presentes 

tentáculos com nematocistos (células urticantes). Já a medusa é geralmente 

planctônica e a boca é direcionada para baixo. Ocorre nestes animais a boca, 

mas não ânus. O alimento ingerido entra na cavidade gastrovascular, onde é 

digerido (parcialmente, digestão extracelular) e absorvido pelas células (digestão 

intracelular), que revestem a cavidade. Restos não digeríveis são eliminados pela 

boca. Variam em tamanho de 1 mm a 2 m de diâmetro e a reprodução pode ser 

assexuada ou sexuada (Atividade 19  – Filo Cnidária). 

Platyhelminthes, como as planárias, Taenia solium, Taenia saginata são 

vermes do corpo achatado dorsoventralmente triblásticos e acelomados e de 

simetria bilateral, esses animais são o primeiro filo da escala zoológica a 

apresentar cefalização. O revestimento externo é mole, formado por epitélio 

simples e cúbico, revestido por uma cutila com ganchos ou ventosas para fixação. 

As substâncias gasosas são distribuídas por difusão e osmose, algumas espécies 

parasitas realizam fermentação. Não possuem sistema circulatório, as 

substâncias são distribuídas por difusão e osmose. Também não apresentam 

sistema digestório, os nutrientes são absorvidos pela superfície do corpo, ou no 

caso dos parasitas os nutrientes são previamente extraídos dos alimentos 



digeridos pelo hospedeiro. Alguns platelmintos possuem boca, faringe e intestino 

ramificado, isso facilita a distribuição de nutrientes e aumenta a superfície de 

absorção. Estão divididos em três classes: Turbelários (animais de vida livre, boca 

ventral e o intestino bastante ramificado a epiderme é mucosa e ciliada, não 

apresenta divisão no corpo), Trematódeos (o corpo é ovoide ou alongado, sem 

divisões, apresenta ventosas, a boca é anterior e o tubo digestório apresenta dois 

ramos, é revestido por cutícula, são na maioria das vezes endoparasitas. 

Exemplo: Schistossoma mansoni).  Cestódeos (o corpo é alongado e dividido em: 

cabeça, escólex, colo e estróbilo (proglotes), no escólex se encontram ventosas 

ou ganchos para fixação no hospedeiro, são hermafroditas e endoparasitas. 

Exemplo: Taenia solium) Os platelmintos cestódeos são mais especializados, pois 

todos são endoparasitas de vertebrados, sendo responsáveis por dois tipos de 

parasitoses em humanos: a cisticercose e a teníase. (Atividade 20 – Filo dos 

Platyhelminthes). 

Nematoda, como as lombrigas, constituem o maior grupo entre os 

pseudocelomados, são vermes não segmentados, de corpo cilíndrico, com trato 

digestório completo e cutícula resistente, não têm cílios e nem ventosas, tem 

sexos separados, e podemos encontrá-los em diferentes habitats: no mar, água 

doce, solo com matéria orgânica em decomposição. Também são parasitas tanto 

de plantas como de animais, entre os parasitas do ser humano, encontramos: a 

lombriga (Ascaris lumbricoides), o ancilóstomo (Ancilostoma duodenale), a filaria 

(Wuchereria bancrofti), o oxiúro (Enterobios vermicularis) e o bicho geográfico 

(Ancylostoma braziliensis). (Atividade 21 – Filo Nematoda) e (Atividade 22 – 

Coleta e Observação de Nematódeos). 

 

Mollusca, como os caramujos, polvos e mariscos, representa um dos 

maiores filos do reino animal, com mais de 130.000 espécies. Os moluscos 

habitam os mais diversos ambientes, podendo ser encontrado no mar, em água 

doce e na terra. A maioria possui concha externa, que pode estar dividida em 

duas ou oito partes. A concha é composta por carbonato de cálcio e de uma 

proteína chamada de conquiolina. As conchas tem a função de proteger, servir de 

área de inserção para os músculos, também aparece modificada para ajudar na 

natação e proteção do cérebro, como exemplo as lulas. 



          Suas características principais são: concha, presença de manto, câmera 

palial, larva típica chamada véliger e rádula. Os moluscos tem grande importância 

econômica para o homem por servirem de alimento e as conchas são utilizadas 

na alimentação de aves, fabricação de botões, bijuterias, corretivo de solo, 

argamassa de casas, e como complemento de cálcio na alimentação humana (pó 

de ostra). Os gastrópodes planorbideos servem de hospedeiro para o trematódeo 

do gênero Schistossoma responsável pela doença conhecida por 

esquistossomose. Alguns moluscos pulmonados são também considerados 

pragas na agricultura.  (Atividade 23 – Filo Mollusca). 

Annelida, minhocas e sanguessugas reúnem animais celomados, com 

simetria bilateral, de corpo cilíndrico (vermiforme) e segmentado, visível 

externamente na forma de anéis separados uns dos outros. Possui boca na 

extremidade anterior e ânus na posterior, apresenta um anel largo, 

esbranquiçado, próximo à região anterior, o clitelo, com importante função de 

reprodução. Os anelídeos reproduzem-se sexuadamente, havendo 

representantes hermafroditas e de sexos separados, no caso da minhoca, por 

exemplo, a fecundação é interna e cruzada, e normalmente externa nos sexos 

separados no caso de palolo, um anelídeo marinho. Os representantes mais 

conhecidos desse filo são as minhocas e sanguessugas. (Atividade 24 – Filo 

Annelida) 

Arthropoda constitui atualmente o maior filo do reino Metazoa com 

aproximadamente um milhão de espécies. Dentre os artrópodes mais conhecidos 

estão: os caranguejos, as lagostas, os camarões, as moscas, baratas, besouros, 

aranhas, escorpiões, entre outros. O filo é dividido em quatro classes: crustácea 

(siri, camarão), insecta (formiga, abelha, mosca), aracnídea (aranha, escorpião), 

chilopoda (centopeia) e diplópode (piolho de cobra). Estes organismos 

compartilham entre si a ecdise (muda do exosqueleto) e muitas outras 

características, como o corpo segmentado, e par de apêndices articulados que 

funcionam como pernas locomotoras, nadadeiras, peças bucais, antenas, entre 

outros. Em algumas espécies, por exemplo, atuam como acessório de órgãos 

reprodutores, por exemplo, nas aranhas.  

O sistema digestório é completo, apresentando boca, faringe, esôfago 

papo, moela, estômago, intestino, reto e ânus. Além de glândulas anexas, 



salivares e hepatopâncreas (glândula anexa ao sistema digestório) e cecos 

gástricos bem desenvolvidos.  

 Habitam os mais diversos ambientes, muitos são terrestres, outros 

aquáticos, de água doce ou salgada. A extraordinária capacidade de adaptação 

dos artrópodes permitiu que esses animais pudessem ser encontrados em 

ambientes extremos como diversas altitudes, fossas abissais, no interior de outros 

seres vivos, explorando todas as regiões climáticas do planeta.  (Atividade 25 – 

Filo Arthropoda). 

Echinodermata, como as estrelas-do-mar, ouriços-do-mar, bolachas-de- 

praia, pepinos-do-mar, são organismos exclusivamente marinhos (bentônicos), 

vivendo livres ou fixos ao substrato por um pedúnculo, desde as praias até as 

grandes profundidades. Não existem espécies parasitas ou coloniais.   São 

invertebrados cobertos por espinhos, ou por um endoesqueleto calcário. Os 

animais deste filo são simples, não apresentam muita evolução. Seu sistema 

nervoso é muito reduzido, não possuem qualquer tipo de órgão 

sensorial especializado, embora alguns tenham células olfativas e tácteis. Em sua 

maioria, têm o corpo com simetria radial, ou seja, seu corpo é dividido em partes 

iguais que se juntam ao eixo central. Há ainda os penta radiais, com cinco partes 

iguais (maioria das estrelas-do-mar). Alguns como o pepino do mar podem atingir 

1,80 metros de comprimento, enquanto outros como o ouriço têm apenas alguns 

centímetros. (Atividade 26 – Filo Echinodermata). 

Chordata, anfioxo, ascídias e vertebrados, constitui um filo bastante 

heterogêneo, compreendendo animais muito diferentes em tamanho, forma, 

habitat e modo de vida. Existem aproximadamente 53.000 espécies, número que 

corresponde a cerca de 6% das espécies de animais conhecidos. Os cordados 

são animais que se caracterizam por apresentarem, durante o desenvolvimento 

embrionário, algumas estruturas exclusivas, como notocorda, cordão nervoso de 

posição dorsal e um conjunto de fendas branquiais, são triblásticos, celomados e 

deuterostômios. O sistema digestório é do tipo completo, o circulatório é fechado 

e o coração é ventral, com variações quanto ao número de cavidades, duas nos 

peixes, três nos anfíbios e répteis e quatro nos mamíferos e aves. 

Os caracteres derivados compartilhados dos cordados, os quais ocorrem 

em todos os membros do filo ao menos em alguma fase da vida, incluem 

http://www.infoescola.com/biologia/filo-echinodermata-equinodermos/


uma notocorda ou eixo de sustentação corporal (um bastonete endurecido que dá 

o nome ao filo Chordata), um tubo nervoso dorsal oco, uma cauda muscular pós-

anal e um endóstilo (tireoide nos vertebrados). O endóstilo é um sulco ciliado e 

glandular, presente no assoalho da faringe, a qual secreta um muco que atua na 

alimentação por filtração. O endóstilo está presente em 

urocordados e cefalocordados adultos. (Atividade 27 – Bingo dos animais) 



ATIVIDADE 1 - CÉLULA PROCARIÓTICA: BACTÉRIAS DO IOGURTE 

 
Fonte: BRANCALHAO, Rose Meira Costa. Biologia Celular Básica: Técnicas e 
Atlas. Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. 

 
Objetivo: 

Conhecer a morfologia de procariontes e sua organização colonial. 

 

Material:  

 Conta gotas ou pipeta; 

 Lâmina e lamínula de vidro; 

 Microscópico de luz; 

 Óleo de imersão; 

 Palito de Dente; 

 Papel absorvente; 

 Recipiente com água; 

 Solução de limpeza. 

 

 

 

Método:  

1. Colocar uma gota de iogurte natural sobre uma lâmina; 

2. Pingar uma gota de água e homogeneizar com auxilio de um palito de dente; 

3. Iniciar a colocação da lamínula em posição de 45º com relação a lâmina e ir 

abaixando lentamente até que a mesma fique totalmente sobre a  lâmina, 

evitando a formação de bolhas de ar; 

4. Caso haja excesso de líquido, retirar com papel absorvente, para manter a 

lamínula fixa; 

5. Proceder às etapas da focalização, utilizando as objetivas de 4x, 10x, 40x e 

100x, e analisar na objetiva de 100x.  

  

Comentários: 

1. Existem muitas formas de bactérias como: bacilos (forma de bastão), cocos 

(forma esférica ou ovulada), espirilos (forma helicoidal) e vibriões (forma de 

vírgula). Quando os cocos se dividem podem permanecer em pares, formando os 

diplococos, alguns permanecem ligados em cadeia, os estreptococos. Outros se 

dividem em dois, três ou múltiplos planos, produzindo, respectivamente, as 

formas de tétrades (grupo de quatro células), sarcinas (grupo de oito células, em 

forma de cubo), e estafilococos (formam cachos). Grande parte dos bacilos é 



encontrada isolada; mas também; podem ser observados os diplobacilos e 

estreptobacilos. 

2. As bactérias do iogurte são extremamente pequenas, com isso, para facilitar a 

visualização, abaixar um pouco o condensador do microscópio e fechar o 

diafragma-íris. 

 



ATIVIDADE 2 - ESTRAGANDO O MINGAU 

 

Fonte: Disponível em  http://guibiologia.blogspot.com.br/2012/07/pratica-11-

estragando-o-mingau.html. Acesso em 28 de novembro de 2012. Adaptado.  

  

Objetivo:  

Perceber a necessidade de guardar bem os alimentos para que eles não se 

contaminarem por bactérias.  

 

Material: 

 5 Béqueres ou 5 copinhos descartáveis de 50 ml, enumerar  de 1 a 5; 

 1 saco ou filme plástico;  

 2 colheres sobremesa de amido de milho ou outro tipo de farinha;  

 1 colher sobremesa de óleo ;  

 1 panela pequena;  

 1 colher  sobremesa de vinagre; 

 Água destilada ou de torneira 350 ml. 

 

Método:  

1. Preparar na panela o mingau, misturando o amido de milho com a água, leve 

ao fogo até engrossar.  

2. Colocar o mingau ainda quente até a metade de cada um dos cinco 

béqueres/copinhos e proceder da seguinte maneira: no copo nº 1, deixar aberto 

sobre a bancada; nº 2 cobrir com o filme plástico, vedar e deixar ao lado no nº 1; 

nº 3 acrescentar o óleo; nº 4 acrescentar o vinagre e o nº 5 é colocar aberto na 

geladeira. 

3. Observar com a turma, depois de 03 dias em quais dos béqueres aparecerem, 

as primeiras alterações. Depois de uma semana, peça a todos para descreverem 

a aparência de cada béquer/copinho. (Ver foto em comentários)  

 

 

 

 

http://guibiologia.blogspot.com.br/2012/07/pratica-11-estragando-o-mingau.html
http://guibiologia.blogspot.com.br/2012/07/pratica-11-estragando-o-mingau.html


Comentários:  

1. A simples produção de alimentos não é tudo. Se não houver meios adequados 

para conservá-los e distribuí-los, o problema mundial não irá tão somente 

persistir, mas será severamente agravado. A conservação de alimentos, 

mantendo da melhor maneira possível suas condições naturais, tem sido uma 

preocupação constante dos pesquisadores. A conservação de alimentos, 

mantendo da melhor maneira possível suas condições naturais, tem sido uma 

preocupação constante dos pesquisadores.  Devido à importância da comida para 

nossa sobrevivência, sua conservação é uma das tecnologias mais antigas 

usadas pelos seres humanos. Com o aumento da temperatura do alimento para 

cerca de 66ºC, as enzimas são destruídas. Um alimento estéril não possui 

bactérias. A menos que sejam esterilizados e fechados, todos os alimentos 

contêm bactérias. Por exemplo, as bactérias que vivem naturalmente no leite o 

estragarão em duas ou três horas se ele permanecer em temperatura ambiente. 

2. Ao colocar o leite na geladeira, você não elimina as bactérias que já existem, 

mas as reduz de tal maneira que o leite permanecerá fresco por uma ou duas 

semanas. 

3. Observe o resultado após o período de exposição, nas figuras abaixo. 

Copo 
número 

Experimento Crescimento 
microbiano 

(+ ou -) 

Descrição Desenho ou foto 

01 Mingau 
exposto ao 
ambiente 

Positivo Micélio de 
fungos com 
aspecto 
filamentoso 
branco e 
algumas 
colônias 
verdes e 
róseas 

 

02 Mingau 
coberto com 
plástico 

Positivo Menos 
colônias que 
no copo 1. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-1wDviMOMcnI/UAF_awQBz2I/AAAAAAAAALo/vhQY-iDJNh4/s1600/Mingau+032.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-g7AdTbOw3tg/UAF_kLPlr7I/AAAAAAAAAMc/PRrxfHh0x3M/s1600/Mingau+038.JPG


03 Mingau com 
óleo de 
cozinha 

Positivo Menos 
colônias que 
no copo 1, 
porém com 
mais que o 
copo 2 

 

 

04 Mingau com 
vinagre 

Negativo O vinagre 
inibiu o 
crescimento 
microbiano 

 

 

05 Mingau 
conservado 
em geladeira 

Negativo A baixa 
temperatura 
± 4ºC inibiu o 
crescimento 
microbiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-obuxIsmcOU8/UAF_zAu7GEI/AAAAAAAAAMs/JUFKcWxWLZo/s1600/Mingau+039.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-lwpdV-EwsHk/UAF_2NiSlYI/AAAAAAAAAM8/gISkl-Qxa40/s1600/Mingau+041.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-pUQbPcOuiU0/UAF_3-yr4AI/AAAAAAAAANE/UdH_DlkV_RI/s1600/Mingau+042.JPG


ATIVIDADE 3 - CÉLULAS PROCARIÓTICA: BACTÉRIAS DA CAVIDADE 

ORAL. 

 

Fonte: BRANCALHAO, Rose Meira Costa, Celular Básica: Técnicas e Atlas. 

Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. 

 

Objetivos:  

Conhecer a morfologia dos procariontes e executar as etapas de uma coloração 

diferencial. 

 

Material: 

 Conta-gotas ou pipeta; 

 Corantes (cristal violeta, lugol 

e fucsina fenicada); 

 Espátula ou palito de dente; 

 Lâminas e lamínulas de vidro; 

 Lamparina; 

 Microscópico de luz; 

 Óleo de imersão; 

 Palpe absorvente;  

 Solução de limpeza; 

 Soluções (álcool 70%: acetona 

30% [2:1] ou álcool 95%) 

 Material biológico: 

 Células da mucosa oral. 

 

Método: 

1. Fazer uma raspagem delicada da mucosa na região dorsal da língua ou da 

bochecha (de baixo para cima), com auxilio de uma espátula de madeira ou palito 

de dente; 

2. Fazer um pequeno e fino esfregaço, arrastando suavemente o material 

recolhido na espátula sobre uma lâmina; 

3. Secar sobre a chama de uma lamparina (para fixação); 

4. Corar durante um minuto com o corante cristal violeta (cora a parede celular); 

5. Escorrer o corante e corar com lugol (mordente) por mais um minuto; 

6. Lavar com solução de álcool 70%: acetona 30% [2:1], escorrendo a solução 

sobre o esfregaço, até que não saia mais corante, o tempo aproximado é cerca de 

quinze segundos, pode-se utilizar também o álcool 95%; 

7. Corar com fucsina fenicada, por um período entre quarenta segundos a um 

minuto (contra coloração); 



8. Lavar em água corrente e secar em temperatura ambiente; 

9. Proceder às etapas da focalização, utilizando as objetivas de 4x, 10x, 40x e 

100x, e analisar na objetiva de 100x; 

10. Esquematizar no aumento de 1000x.  

11. Assistir ao vídeo “Bactérias”, disponível em: 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7GeH7SkchmA 

Acesso em 20 de outubro de 2012. Com tempo de 2 minutos e 44 segundos, em 

espanhol, que apresenta as características morfológicas, divisão, classificação e 

sua importância.  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7GeH7SkchmA


ATIVIDADE 4 - CÉLULA PROCARIÓTICA: CIANOBACTÉRIA 

 

Fonte: BRANCALHAO, Rose Meira Costa. Biologia Celular Básica: Técnicas e 

Atlas. Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. Adaptado. 

 

Objetivo: 

Conhecer a morfologia de procariontes.  

 

Material: 

 Conta gotas ou pipeta; 

 Elástico; 

 Frasco de vidro com água 

filtrada; 

 Gaze; 

 Lâminas e lamínulas de vidro, 

 Microscópio de luz; 

 Óleo de imersão; 

 Papel absorvente; 

 Recipiente com água; 

 Solução de limpeza; 

 Material biológico: grama com 

raiz. 

 

 

Método: 

1. Preparar com antecedência de 3 a 4 dias uma cultura de bactérias. Para tanto, 

colocar em um frasco a grama com raiz bem picada e 100 ml de água filtrada. 

Deixar o recipiente em local iluminado e arejado, coberto com uma gaze presa por 

elástico. Este frasco pode ser mantido em laboratório por meses, contanto que 

não deixe faltar água. Pode-se também obter o material em rios, coletando-se um 

pouco de lodo. 

2. Colocar uma gota deste material sobre uma lâmina e cobrir com lamínula, 

iniciando sua colocação em posição de 45° com relação a lâmina e, ir abaixando 

lentamente até que a mesma fique totalmente sobre a lâmina, evitando a 

formação de bolha de ar. Caso haja excesso de líquido, retirar com papel 

absorvente, para manter a lamínula fixa. 

3. Analisar em aumentos crescentes, utilizando as objetivas de 4X, 10X, 40X e 

100X. Esquematizar no aumento de 1.000X. 

 

 



Comentários:  

1. Cianobactérias são identificáveis pelo tamanho diminuto, formato geralmente 

esférico e coloração verde, devido à presença do pigmento clorofila em seu 

citoplasma.  

2. Muitas cianobactérias se organizam em colônias de formas variadas. Se a 

cultura apresentar cianobactérias filamentosas, as células estarão unidas por uma 

bainha externa, onde crescem e se dividem permanecendo no “corpo 

multicelular”. Os filamentos podem ramificar-se e fragmentar-se e, neste caso, 

iniciarem novo crescimento em outro lugar. As células fixadoras de nitrogênio 

(heterocistos) normalmente são maiores e de coloração diferenciada.  

3. Essa prática também pode ser efetuada sem o uso de microscópio de luz, 

porém devem-se destacar nesse meio, algas que são constituídas por células 

eucarióticas do (Reino Plantae) e identificação precisa só é possível com o uso do 

microscópio de luz. 

4.  Assistir ao vídeo “Hace 3000 millones de años: Las cianobacterias, el 

Origen de la Atmosfera”. Disponível em 

ttps://www.youtube.com/watch?v=ccAHXiZK58c,   acesso em 02 de dezembro de 

2012,  em espanhol com duração de 2 minutos e dezessete segundos mostra a  

importância das cianobactérias.  

 

Sugestão:  

Organizar um passeio, os alunos podem se organizar em grupos. Num  parque 

municipal ou outro local adequado que apresente árvores com líquens, pedras e 

água (lago ou rio), em especial para observar cianobactérias no ambiente natural. 

Durante o passeio os grupos fazem anotações e registros do que está sendo 

observado, usar caderno, lápis ou caneta para anotações e máquina fotográfica 

para registro das imagens. O professor deve orientar previamente os alunos para 

os tipos de observações a serem efetuadas, com base no conteúdo abordado. 

Cada grupo deve organizar o material levantado para apresentação em sala. 

Assim, os grupos devem utilizar as explicações do professor, bem como, no 

laboratório de informática, preparar as imagens de cianobactérias e os registros. 

A apresentação pode ser efetuada em Power-Point ou na TV multimídia. 



ATIVIDADE 5 - CULTIVANDO BACTÉRIAS 

 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/como-ensinar-

microbiologia-426117.shtm. Acesso em 10 de setembro de 2012. 

 

Objetivo: 

Mostrar a existência de micro-organismos e como eles contaminam o meio de 

cultura.  

 

Material: 

 Um pacote de gelatina incolor;  

 Um caldo de carne; 

 Um copo de água 100 ml;  

 Bico de Bunsen; 

 Placa de amianto; 

 Copo de Becker; 

 Duas placas de petri com o 

meio de cultura cobrindo o 

fundo;  

 Cotonetes;  

 Etiquetas adesivas;  

 Plástico insulfilme; 

 Caneta de retroprojetor

 

Método: 

1. Dissolver a gelatina incolor na água, conforme instruções do pacote; 

2. Dissolver o caldo de carne; 

3. Misturar ao caldo de carne com a gelatina;  

4. Aquecer até formar um mingau; 

5. Colocar a mistura em 03 placas de petri, cerca de 50 ml em cada (esperar 

esfriar); 

6. Esfregar o cotonete em locais diversos, por exemplo, no chão, entre os dedos 

(de preferência os dos pés), em uma nota de dois reais ou qualquer nota de 

dinheiro. O cotonete dever ser individual para cada local escolhido. 

7. Passar o cotonete, levemente, fazendo um pequeno, esfregaço sobre o meio 

de cultura na placa de Petri, para contaminá-lo.  

8. Cubra as placas de Petri com o plástico insulfilme para evitar a contaminação 

do ar. 

http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/como-ensinar-microbiologia-426117.shtm
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/como-ensinar-microbiologia-426117.shtm


9. Fazer as identificações devidas, com etiqueta ou caneta de retroprojetor. 

Depois de três dias, observe as alterações. Pode-se fazer o registro da cultura 

através de fotos das placas de Petri. (Como exemplo: atividade 02) 

 

Comentários:  

1. Ao encontrar um ambiente capaz de fornecer nutrientes e condições para o 

desenvolvimento, os microrganismos se instalam e aparecem;   

2. O meio de cultura consiste de uma base rica em nutrientes necessários ao 

crescimento e desenvolvimento de (bactérias, fungos e células eucarióticas) No 

caso deste experimento o mingau atuou nesta função. 

3.  Esse ambiente pode ser alimentos mal embalados ou guardados em locais 

inadequados. O mesmo acontece com o nosso organismo: sem as medidas 

básicas de higiene, ele torna-se um excelente anfitrião para bactérias e fungos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 6 - CULTURA DE PROTOZOÁRIOS 

 

Fonte: BRANCALHAO, Rose Meira Costa, Celular Básica: Técnicas e Atlas. 

Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. 

 

Objetivos: 

Conhecer a diversidade de organismos eucariotos unicelulares; 

Observar os vários tipos de protozoários ciliados e flagelados presentes na 

lâmina, sendo comuns  Paramecium e Euglena; 

Analisar o citoplasma celular e suas organelas, como: vesículas digestivas, 

vacúolo contrátil, cílios (no caso de protozoários ciliados), flagelos (no caso dos 

flagelados). 

 

Material: 

 Água filtrada; 

 Algodão;  

 Conta gotas ou pipeta; 

 Elástico, 

 Gaze; 

 Lâmina e lamínula de vidro; 

 Microscópico de luz; 

 Óleo de imersão; 

 Papel absorvente; 

 Vidros de boca larga; 

 Solução de limpeza. 

 Material biológico:  

 Alface, fezes secas de galinha 

e capim. 

 

 

Método: 

1. Preparar a cultura de protozoários com antecedência de 3 a 7 dias; 

2. Para isso, pegar 3 vidros de boca larga (com capacidade aproximada de 250 

ml), e em cada um colocar: a) água filtrada ou destilada + alface picada sem lavar 

(um ou duas folhas); b) água filtrada ou destilada + fezes secas de galinha 

(aproximadamente 50g); c) água filtrada ou destilada + capim seco picado 

(aproximadamente 10 folhas). 

3. Deixar em repouso, com luz do sol indireta e cobrir com gaze preso por 

elástico; 



4. Depois de decorrido tempo indicado, colocar uma gota da cultura sobre a 

lâmina e cobrir com lamínula. Se preferir restringir o movimento dos protozoários, 

pegar um pedaço de algodão, abrir bem suas fibras formando uma fina película, e 

colocar sobre a lâmina, antes de acrescentar a gota;  

5. Caso haja excesso de líquido, retirar com papel absorvente, tome cuidado para 

manter lamínula fixa; 

6. Analisar em aumentos crescentes, utilizando as objetivas de 4x, 10x, 40x e 

100x, e analisar na objetiva de 100x; 

7. Esquematizar no aumento de 1000x.  

 

Comentários: 

Embora os protozoários sejam organismos essencialmente aquáticos muitos 

podem viver na terra, no solo ou matéria orgânica em decomposição. Na grama 

retirada de solo fértil pode haver milhares de protozoários, sendo que, as 

proporções relativas de cada grupo variam dependendo do tipo de solo e região. 

 



ATIVIDADE 7 - EUCARIOTO UNICELULAR: PARAMECIUM  

 

Fonte: BRANCALHAO, Rose Meira Costa, Celular Básica: Técnicas e Atlas. 

Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. 

 

Objetivo: 

 Analisar a morfologia de um Paramecium (protozoário ciliado), observar o 

comportamento dos vacúolos contráteis. 

 

Materiais: 

 Algodão; 

 Bico de Bunsen ou fogão; 

 Lâmina e lamínula de vidro; 

 Microscópico de luz; 

 Óleo de imersão; 

 Papel absorvente; 

 Pipeta Pasteur ou similar; 

 Recipiente com água; 

 Solução de limpeza;  

 Tinta nanquim. 

 

 

Método: 

1. Preparar previamente uma cultura de protozoários da seguinte forma: 

2. As folhas de alface (1 folha grande ou 2 pequenas), bem lavadas e bem 

picadas,  são colocadas em água filtrada ou destilada (cerca de 300 ml). Ferver 

por aproximadamente dez minutos. Deixar esfriar até atingir a temperatura 

ambiente para então amassar com a mão. A água com os resíduos das folhas 

serão transferidas para outro frasco e os resíduos das folhas serão descartados. 

Deixar em repouso por aproximadamente dois dias e em local que receba luz 

indireta; 

3. Preparar uma lâmina colocando sobre ela uma pequena porção de algodão 

(abrir bem as fibras formando uma fina película), isto restringe o movimento dos 

protozoários; 

4. Colocar sobre a lâmina uma gota de cultura e, posteriormente, a lamínula, 

posicionando-a em ângulo de 45º com relação à lâmina e ir abaixando lentamente 

ate que a mesma fique totalmente sobre a lâmina, evitando a formação de bolhas 

de ar; 



5. Analisar em aumentos crescentes, utilizando as objetivas de 4x, 10x, 40x e 

100x, analisar na objetiva de 100x e esquematizar neste aumento; 

6. Preparar outra lâmina, seguindo os mesmos procedimentos descritos até o item 

4, porém não colocar o algodão, e acrescentar uma gota de tinta nanquim, diluída 

em água na proporção de 1:2. Neste caso, será possível observar os vacúolos 

contráteis. Esquematizar no aumento de 400x ou 1000x. 

 

Comentários:  

O vacúolo contrátil apresenta um comportamento cíclico. Conforme vai havendo a 

coleta de fluídos, seu volume aumenta gradualmente. Quando atinge um tamanho 

máximo, o vacúolo expele repentinamente o conteúdo do lúmen da organela para 

o meio externo. Em seguida, o ciclo recomeça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 8 - ALIMENTAÇÃO DOS PROTOZOÁRIOS 

 

Fonte: BRANCALHAO, Rose Meira Costa, Celular Básica: Técnicas e Atlas. 

Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. 

 

Objetivo:  

Analisar o processo de captura do alimento e a digestão intracelular 

 

Material de laboratório: 

 

 Béquer;                                                       

 Bico de Bunsen ou fogão; 

 Lâmina e lamínula de vidro; 

 Microscópico de luz; 

 Óleo de imersão; 

 Pipeta ou conta gotas; 

 Palito de dente; 

 Recipiente com água; 

 Solução de limpeza;  

 Solução de vermelho Congo e 

fermento biológico; 

 Cultura para ciliados: atividade 

7. 

 Papel absorvente; 

 

 

Método:  

1. Utilizar a cultura preparada na atividade 7, e colocar uma gota desta cultura 

sobre uma lâmina, acrescentar uma gota da solução de vermelho congo e 

fermento biológico [misturar 3g de fermento biológico, com 0,1 g de vermelho 

Congo, acrescentar 50 ml de água destilada e colocar em um béquer. Ferver em 

fogo baixo por cerca de 10 minutos e guardar na geladeira até o momento de 

usar]; 

2. Homogeneizar a mistura com um palito de dente, que deve ficar rosa e não 

vermelha; 

3. Se preferir restringir o movimento dos protozoários pegar uma pequena porção 

de algodão, abrir bem suas fibras formando uma fina película e colocar sobre a 

lâmina.   

4. Iniciar a colocação da lamínula em posição de 45º com relação a lâmina e ir 

baixando lentamente até que a mesma fique totalmente sobre a lâmina, evitando 



a formação de bolhas de ar; caso haja excesso de líquido retirar com papel 

absorvente para manter a lamínula fixa. Porém, deve-se evitar este passo 

metodológico, uma vez que os protozoários são sugados pelo papel. Assim, pode-

se utilizar uma lamínula grande; 

5. Analisar em aumentos crescentes, utilizando as objetivas de 4x, 10x, 40x e 

100x, e analisar na objetiva de 100x; 

6. Esquematizar no aumento de 400x ou 1000x. 

 

Comentários: 

O Paramecium vive na água doce que contém vegetação em decomposição. 

Neste meio o animal encontra seu alimento constituído principalmente por 

bactérias, pequenos protozoários, algas e fermentos. Os cílios servem tanto para 

locomoção para captura de alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 9 – CICLO DE VIDA DO PLASMODIUM SP. 

 

Objetivo: 

Observar como acontece o ciclo da malária no homem. 

 

Material: 

 

 Modelo do ciclo de vida do parasita no corpo humano. 

 Mídia para assistir ao vídeo. 

 

Método: 

 

1. Identificar no modelo os locais onde:  

A. acontece à penetração do protozoário no organismo humano, 

B. esporozoitos na corrente sanguínea, 

C. trofozoito que invade as células hepáticas e multiplica-se por esquizogonia; 

D. a invasão dos glóbulos vermelhos no sangue humano. 

2. Assistir ao vídeo “The Life Cycle of Malária” disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ccAHXiZK58c, acesso em 02 de dezembro de 

2012. Duração de cerca de 4 minutos o vídeo apresenta o ciclo de vida do 

parasita.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ccAHXiZK58c


 

 

Comentários: 

1. As fêmeas do mosquito do gênero Anopheles, ao picar o homem, injeta 

esporozoitos de Plasmodium, que invadem células hepáticas e multiplica-se por 

esquizogonia, ou seja, reprodução assexuada (Ciclo Esquizogônico) dos 

esporozoários causadores da malária, o qual se processa dentro das hemácias no 

sangue humano. Os indivíduos resultantes desta multiplicação invadem glóbulos 

vermelhos, os quais são posteriormente destruídos, causando anemia e febre  

intermitente. Os zigotos resultantes realizam esporogonia e originam os 

esporozoitos, que invadem as glândulas salivares do inseto, reiniciando o ciclo. 

2. Resposta: A = Picada do mosquito onde são injetados os esporozoitos; B = 

esporozoitos invadindo células hepáticas; C = Reprodução por esquizogonia; D = 

Invasão dos indivíduos nos glóbulos vermelho do sangue humano. 



ATIVIDADE 10– IDENTIFICAR AS ESTRUTURAS CELULARES DA (EUGLENA 

SP.), 

 

Objetivo: 

Identificar as estruturas anatômicas de um fito flagelado de água doce. 

 

Material: 

 Figura do flagelado abaixo; 

 Texto 01. 

 

Método: 

1. Utilizar o modelo para identificação das estruturas celulares da Euglena sp., 

indicadas abaixo.  

2. Discutir as funções das estruturas.  

3. Ler e discutir o texto 01 “Evolución em  Euglena & company: de la depredación 

a la fotosíntesis”, disponível em: 

http://lacienciaysusdemonios.com/2012/08/02/origen-evolucion-en-euglena-

company-de-la-depredacion-a-la-fotosintesis/, acesso em 02 de dezembro de 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C

 

D 
E 

 

Disponível em http://lacienciaysusdemonios.com/2012/08/02/origen-evolucion-

en-euglena-company-de-la-depredacion-a-la-fotosintesis/, acesso em 02 de 

dezembro de 2012. 

http://lacienciaysusdemonios.com/2012/08/02/origen-evolucion-en-euglena-company-de-la-depredacion-a-la-fotosintesis/
http://lacienciaysusdemonios.com/2012/08/02/origen-evolucion-en-euglena-company-de-la-depredacion-a-la-fotosintesis/
http://lacienciaysusdemonios.com/2012/08/02/origen-evolucion-en-euglena-company-de-la-depredacion-a-la-fotosintesis/
http://lacienciaysusdemonios.com/2012/08/02/origen-evolucion-en-euglena-company-de-la-depredacion-a-la-fotosintesis/


TEXTO 1 

 “Los Euglenida, a los que también podemos llamar euglénidos, son un 

enorme grupo de microorganismos formados por una única célula que 

actualmente cuentan con más de mil especies descritas. Son habitantes de los 

diminutos espacios que quedan entre los granos de arena u otros sedimentos de 

los fondos de mares, ríos y lagos; aunque hay otros que prefieren vivir nadando 

en la columna de agua. 

El nombre de euglénidos deriva de los términos griegos «Eu, verdadero» y 

«glēnē, ojo». Es un nombre extraño, concedido por el naturalista, zoólogo, 

botánico, anatomista, geólogo y microscopista alemán Christian Gottfried 

Ehrenberg (1795 –1876). Prolífico como pocos, seguramente se sentiría atraído 

por lamancha ocular que poseen estos organismos y por ello, la criatura que 

conocemos como Euglena recibía en 1830 su nombre, «ojo verdadero», por vez 

primera. Luego, dicho nombre sería extendido para denominar a todos sus 

parientes. 

¿Qué es dicha mancha ocular? Aparte de ser un carácter ideal para su 

identificación, se trata de un sencillo tipo de ojo acorde con la idea de “ojo 

prototípico” de Darwin. Es tan simple que si un euglénido es en sí mismo una 

única célula, dicho “ojo” es un componente aún más simple que una célula. Aún 

así podemos decir que es una estructura sofisticada compuesta por una 

membrana que envuelve unas cuantas esferas formadas por pigmentos que 

absorben la luz. Al lado de esa bolsa llena de esferas se sitúa una estructura 

llamada fotorreceptor, de modo que si el fotorreceptor recibe luz solar filtrada a 

través de la mancha ocular, este fotorreceptor se “activa“ y “dirige” el movimiento 

celular. 

Para permitir tal movimiento los euglénidos tienen acoplados, cerca del 

fotorreceptor, una cosa llamada flagelos. Los flagelos son construcciones 

celulares que recordarían a enormes látigos, que al ser sacudidos impulsan al 

microbio en el medio líquido en el que vive. Los espermatozoides del primate 

pelado conocido como Homo sapiens sapiens tienen un solitario y único flagelo, 

que nosotros vemos como esa cola tan larga y móvil. Los euglénidos, por su 

parte, suelen tener dos flagelos, muchas veces orientados uno hacia delante y 

otro hacia atrás. Estos flagelos salen desde una especie de saco interno de la 



célula conectado con el exterior llamado «reservorio». También hay euglénidos 

como nuestra querida Euglena, que aunque tienen dos flagelos, solo uno es útil 

para impulsarse ya que el otro es decarácter vestigial. 

Los euglénidos también han patentado una estructura única y muy 

compleja de gran interés para la microbiología. Dicha estructura en inglés recibe 

el nombre de «pellicle» y aunque no he localizado una traducción segura al 

castellano, en principio creo que un término apropiado debería de ser película. 

Hay dos razones por las que es interesante hablar de la película de los 

euglénidos: la primera, porque es una estructura que es diferente según el tipo de 

alimentación del microorganismo; la segunda, es que resulta precioso verla desde 

un prisma evolutivo. 

Dicha película es visible en la superficie de la célula como una serie de 

estrías o canales muy marcados, estos arrancan en un extremo de la célula y a 

modo de líneas paralelas recorren toda la célula a lo largo de su longitud. Estos 

canales o estrías pueden seguir una línea recta o pueden seguir un recorrido 

espiral. Hay especies en las que tales canales o estrías acaban en un orificio que 

se introduce en el interior celular. Tales estrías también pueden estar tachonadas 

de poros que comunican con el interior. Y en algunas especies se sigue un patrón 

en el que el número de estrías disminuye conforme se acercan al principio y/o 

final de la célula ¿Qué función tienen? Posiblemente la película cumple un papel 

en la movilidad de los euglénidos, ya que no solo se mueven vía flagelos, sino 

que pueden modificar su cuerpo para reptar sobre las superficies. En algunas 

especies la película también desempeña un papel en la alimentación.” 

 

Comentários: 

1. A Euglena é um protozoário que apresenta no seu citoplasma os cloroplastos, 

estes realizam a fotossíntese e possibilitam a este organismo sintetizar seu 

alimento (autótrofo).  

2. Estes organismos habitam regiões abissais e na ausência da luz, são 

heterótrofos, onde o alimento é obtido por fagocitose. Assim, podem ser 

autótrofos ou heterótrofos (denominados mixotróficos). 

3. Resposta: A=flagelo longo; B=vacúolo contrátil; C=cloroplasto; D=núcleo; 

E=flagelo curto. 



ATIVIDADE 11 – ESTRUTURA DE FUNGOS E LÍQUENS  

 

Fonte: http://labbioeducacaoambiental.blogspot.com.br/2012/06/pratica-07-par: 

????Biologia; práticas de laboratório; Coleção Pitágoras 23/10/2012. 

Objetivos:  

Identificar diferentes tipos de fungos e liquens; observar a reprodução dos fungos; 

observar macroscopicamente e microscopicamente a estrutura dos fungos e 

liquens; avaliar a importância biológica destes organismos.  

 

Material: 

 Microscópio de luz; 

  Lupa manual ou microscópio 

estereoscópio; 

  Lâminas e lamínulas; 

  Fermento biológico (50g); 

  Exemplares de fungos (mofos, 

cogumelos, orelhas-de-pau, 

etc. e liquens); 

 Solução de água com açúcar 

(100g de açúcar + 1 litro de 

água); 

  Uma fatia de pão de forma; 

  Um saco plástico 

transparente.  

 

 

Método:  

1. Prepare com antecedência, o fermento biológico em água com açúcar, por um 

dia, para que ele possa se desenvolver; 

2. Prepare lâmina e lamínula com amostras do fermento desenvolvido, 

evidenciando a estrutura do fungo ao microscópio. Observe-o em aumentos, 

pequeno e médio.   

3. Identifique os fungos em brotamento, na infusão.  

4. Analise macroscopicamente, com auxílio de uma lupa manual ou microscópio 

estereoscópio, a estrutura de um cogumelo;  

5. Prepare, entre lâmina e lamínula, um fragmento de um líquen, observando, em 

menores e médios aumentos, as hifas dos fungos e as células das algas.  



6. Para constatar a presença de esporos de fungos no ar, umedeça uma fatia de 

pão de forma, coloque-a num saco plástico transparente e amarre-o. Observe as 

modificações ocorridas no pão durante uma semana.   

7. Assistir aos vídeos: 

7.1 “Pontociência - Fermentação: como os fungos fazem bebida alcoólica”, 

disponível em  http://www.youtube.com/watch?v=zFm-G7geqPQ, acesso em 02 

de dezembro de 2012, com duração de três minutos, mostra como se produz 

bebida alcoólica pela fermentação de fungos. 

7.2 “O balé dos cogumelos em crescimento”, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ddbz1WRRauU&feature=fvsr, acesso em 02 de 

dezembro de 2012, com duração de 2 minutos, mostra o crescimento de fungos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zFm-G7geqPQ
http://www.youtube.com/watch?v=Ddbz1WRRauU&feature=fvsr


ATIVIDADE 12 - FUNGOS UNICELULARES SACCHAROMYCES CEREVISAE 

 

Fonte: Disponível em http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/o-que-

faz-levedura-crescer.htm Acesso em 23 de novembro de 2012. 

 

Objetivo: 

Observar a reprodução dos fungos. 

 

Material:

 Um tablete de fermento 

biológico seco; 

 Um copo; 

 Três saquinhos de plástico 

transparente; 

 Caneta de retroprojetor; 

 Barbante; 

 100 ml de água; 

 01 colher de chá de sal; 

 01 colher de chá de açúcar. 

 

Método:  

1. Colocar no copo de béquer 100 ml de água o fermento um (tablete) mexendo 

bem até que se dissolva totalmente; 

2.  Identificar os saquinhos transparentes com a caneta de retroprojetor, “açúcar”, 

“sal” e “nada”; 

3.  Colocar a mesma medida da solução de fermento em cada saquinho; 

4. No saquinho que está marcado “açúcar”, coloque uma colher de açúcar; e uma 

colher de sal no saquinho que está escrito “sal”. Mexa bem até dissolvê-los; 

5.  Com o barbante, amarre os três saquinhos na mesma altura e deixe-os 

descansar, observando o que irá acontecer com cada um deles. 

6. Depois de alguns minutos, é possível observar que apenas o saquinho com o 

açúcar está bem cheio de ar, enquanto que os outros dois estão como no início 

da experiência. Isso ocorre porque a levedura consome todo o açúcar que está 

dissolvido na água e, a partir disso, ela consegue se reproduzir. Ao se 

desenvolver, a levedura respira de forma aeróbia, liberando gás carbônico, que 

infla o saquinho. 

 

 

http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/o-que-faz-levedura-crescer.htm
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/o-que-faz-levedura-crescer.htm


Comentários: 

1. O fermento biológico é feito com o fungo unicelular S. cerevisae, conhecido 

como levedura e utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas e na produção de 

pães, bolos, etc. Este fungo é anaeróbio facultativo, ou seja, quando presente em 

um ambiente em que há pouca oferta de oxigênio, ele fará a respiração anaeróbia 

(fermentação alcoólica) e produzirá gás carbônico e álcool etílico. Agora, quando 

em um ambiente onde há muita oferta de oxigênio, ele fará a respiração aeróbia e 

não produzirá álcool, mas, sim, água e gás carbônico (responsável por formar as 

bolhas que inflam e tornam a massa mais macia). 

2. Assistir o vídeo “Reino Fungi”, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=dJFSKwgJ3Q8 acesso em 24 de novembro de 

2012, com duração de 9 minutos. A vídeo-aula relatando características, estrutura e 

ciclo dos fungos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=dJFSKwgJ3Q8


ATIVIDADE 13 – CÉLULA EUCARIÓTICA – VEGETAL 

 

Fonte: BRANCALHAO, Rose Meira Costa, Celular Básica: Técnicas e Atlas. 

Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. 

 

Objetivo:  

Conhecer a morfologia de uma célula eucariótica vegetal; 

Analisar diferenças entre duas metodologias de preparo de material. 

 

Material: 

 Lâmina e lamínula de vidro; 

 Microscópico de luz; 

 Papel absorvente; 

 Pipeta ou conta gotas; 

 Recipiente com água; 

 Pincel n° 0(zero); 

 Solução de limpeza;  

 Corante (lugol ou cloreto de 

zinco iodado); 

 Bulbo de cebola (Allium cepa) 

 Pinça e tesoura. 

 

 

Método A: 

1. Retirar delicadamente, com auxilio da pinça e da tesoura, um pedaço da 

epiderme do catafilo da cebola (de preferência a parte interna); 

2. Distender suavemente o material coletado sobre uma lâmina, com auxílio de 

um pincel molhado em água; 

3. Pingar sobre o material distendido uma gota de agua; 

4. Iniciar a colocação da lamínula em posição 45° com relação a lâmina e ir 

abaixando lentamente até que a mesma fique totalmente sobre a lâmina, evitando 

a formação de bolhas de ar; 

5. Caso haja excesso de líquido, retirar com papel absorvente, para manter a 

lamínula fixa; 

6. Proceder às etapas da focalização, utilizando as objetivas de 4x, 10x, 40x ; 

7. Esquematizar no aumento de 400x. 

 

Método B: 

1. Realizar os mesmos procedimentos 1 e 2 do método A; 



2. Pingar sobre o material distendido uma gota de lugol ou cloreto de zinco 

iodado, deixando corar por 5 minutos; 

3.  Iniciar a colocação da lamínula em posição 45° com relação a lâmina e ir 

abaixando lentamente até que a mesma fique totalmente sobre a lâmina, evitando 

a formação de bolhas de ar; 

4. Caso haja excesso de líquido, retirar com papel absorvente, para manter a 

lamínula fixa; 

5. Proceder às etapas da focalização, utilizando as objetivas de 4x, 10x, 40x; 

6. Esquematizar no aumento de 400x. 

 

 

Comentários: 

1. A cebola é uma monocotiledônea, constituída por um caule cônico com folhas 

escamiformes. Estas folhas modificadas armazenam nutrientes para o 

crescimento do vegetal, sendo muito utilizada na alimentação humana. 



ATIVIDADE 14 – CÉLULA EUCARIÓTICA – VEGETAL – ELODEA SP. 

 

Fonte: BRANCALHAO, Rose Meira Costa, Celular Básica: Técnicas e Atlas. 

Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. 

 

Objetivo: 

Conhecer a morfologia de célula procariótica vegetal e da organela 

fotossintetizante (cloroplasto); observar o movimento de ciclose e a profundidade 

de foco. 

 

  Materiais: 

• Lâmina e lamínula de vidro; 

• Microscópico de luz; 

• Papel absorvente; 

• Pipeta ou conta gotas; 

 

• Recipiente com água; 

• Elodea sp. (folhas); 

•  Pinça; 

• Solução de limpeza. 

 

Método:  

1. Retirar com a pinça uma folha nova de Elodea e colocar sobre uma lâmina, já 

contendo uma gota de água; 

2.  Iniciar a colocação da lamínula em posição 45° com relação à lâmina e ir 

abaixando lentamente até que a mesma fique totalmente sobre a lâmina, evitando 

a formação de bolhas de ar; 

3.  Caso haja excesso de líquido, retirar com papel absorvente, para manter a 

lamínula fixa; 

4. Proceder às etapas da focalização, utilizando as objetivas de 4x, 10x, 40x; 

5. Esquematizar no aumento de 400x. 

 

Observar:  

1. Células eucarióticas vegetais e sua organização na formação do tecido da 

folha; 

2. Parede celular e citoplasma com os cloroplastos; 

3. Ciclose; 

4. Profundidade de foco. 



 

Comentários: 

1. O citoplasma apresenta-se em constante movimento, proporcionado pelo 

citoesqueleto. O movimento é circular, em torno do vacúolo central, e por isso, 

denominado de ciclose ou corrente citoplasmática. A ciclose se origina pela 

interação do filamento de actina e miosina que geram o movimento de partículas 

e organelas citoplasmáticas, possibilitando, por exemplo, o posicionamento dos 

cloroplastos de acordo com a intensidade luminosa. Estas organelas se espalham 

quando há pouca luz, e se agrupam quando há excesso. Assim, esse material 

biológico também pode ser utilizado em estudos do movimento citoplasmático de 

ciclose. 

 

2. A profundidade de foco pode ser analisada girando-se o parafuso micrométrico, 

de modo a se observar dois planos de foco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 15 – SOROS DE SAMAMBAIA 

 

Fonte: Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20024. Acesso 

em 20 de outubro de 2012. 

 

Objetivo: 

Observar o desenvolvimento de um novo indivíduo da samambaia a partir de seus 

esporos. 

 

Material: 

 Uma folha fértil de samambaia com os soros bem evidentes; 

 Pincel; 

 Lupa; 

 Papel sulfite; 

 Dois copos plásticos ou recipientes com um pouco de terra. 

 

Método: 

1. Selecione uma ou duas folhas férteis de uma samambaia em que os soros 

estejam bem evidentes e maduros (a coloração em geral é castanho-escuro ou 

cor de ferrugem). Com a lupa ou microscópio estereoscópio (lupa), observe e 

desenhe em seu caderno registrando os dados observados. 

 

 

2. Com pincel, raspe um dos 

soros de modo que os esporos 

caiam sobre o papel sulfite. Mais 

uma vez, observe com a lupa ou 

microscópio estereoscópio. 

 

 

 

Fonte: Disponível em 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/view

cat.php?cid=5&letter=S&min=60&orderby=titleA&show=10 

Acesso em 30 de novembro de 2012.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20024
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=5&letter=S&min=60&orderby=titleA&show=10
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=5&letter=S&min=60&orderby=titleA&show=10


3. Prepare os copos plásticos ou recipientes com terra para próxima etapa do 

experimento. Molhe a terra em apenas um dos copos, de modo que fique bem 

úmida. Com cuidado, deixe alguns esporos caírem sobre a terra úmida. Mantenha 

a terra do outro copo completamente seca.  

4. Deixe o copo com terra úmida em local sombreado, evitando luz solar direta, 

mas não no escuro total. Diariamente, coloque um pouco de água sobre a terra do 

copo ou recipiente. Não encharque a terra, apenas mantenha úmida A terra do 

outro copo deve ser mantida seca e exposta à luz solar direta. 

5. Desse ponto em diante, observe diariamente o que ocorre com o experimento 

nos dois copos ou recipientes, anote tudo em seu caderno. Se preferir faça 

desenhos coloridos de tudo o que observar. Utilize a lupa para enxergar detalhes. 

6. Assistir ao vídeo: “HELECHOS: Ciclo Biológico”, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=GFsYessBD7A, acesso em 02 de dezembro de 

2012, duração de 9 minutos, o vídeo em espanhol mostra o ciclo de vida da 

samambaia.  

 

Observar:  

1. Houve diferenças na germinação dos esporos nos dois copos? 

2. Quantos esporos germinaram do total depositado em casa copo? 

3. Que tipo de estrutura germinou dos esporos? Cite o nome dessa estrutura e 

descreva-a com o máximo de detalhes possível. 

4. A estrutura observada participa de qual etapa do ciclo reprodutivo das 

pteridófitas? 

5. A que você atribui as possíveis diferenças de resultado nos dois copos? 

6. Se você continuar observando o desenvolvimento da estrutura descrita, que 

etapa seguinte do ciclo das pteridófitas devera ocorrer? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GFsYessBD7A


ATIVIDADE 16 – ORGANOLOGIA VEGETAL DA FLOR: DIVERSIFICAÇÃO  

FLORAL 

 

Fonte: STEFANI, A; SCHEIN G. L. G.; CARVALHO, P. V. Biologia Experimental.       

Fundação para desenvolvimento de recursos humanos, Porto Alegre, 1988. 

 

Objetivo: 

Observação e manipulação dos verticilos florais; estabelecer as diferenças entre 

os exemplares; identificar as partes das flores. 

 

Materiais: 

 Exemplares de flores  

 Estilete; 

  Microscópio estereoscópio 

(lupa); 

 Lâmina e lamínula de vidro; 

 Modelo anatômico; 

 Bisturi; 

 Microscópico de luz; 

 Pipeta ou conta gotas; 

 Recipiente com água; 

 Pinça e tesoura.

 

Métodos: 

1. Colete, com os estudantes, flores de diversos tipos de planta e, se possível, 

estróbilos masculinos e femininos de pinheiros; 

2. Oriente os alunos para que não danifiquem as plantas das quais as flores foram 

coletadas. Chame a atenção para a diversidade de formas e de cores das flores; 

3. Peça aos alunos que examinem o material coletado, identificando suas partes. 

4. O exame inicial das flores consiste na identificação de suas diversas partes: 

sépalas, pétalas, estames e pistilo. 

5. Após examinar e contar os diversos componentes de cada flor, solicite aos 

estudantes que identifiquem no esquema as partes da flor. (modelo da anatomia 

da flor); 

6. Para fazer a dissecação da flor, remova sucessivamente sépalas e pétalas, de 

modo a restarem apenas os estames (que constituem o androceu) e o pistilo ou 

pistilos (que constituem o gineceu); 



7. Após examinar os estames, destaque uma antera e prepare-a para a 

observação ao microscópio de luz; 

8. Coloque a antera sobre uma lâmina com uma gota de água e corte-a 

transversalmente com um bisturi; 

9. Esprema o conteúdo da antera com uma pinça de ponta fina, para liberar os 

grãos de pólen. Remova os restos da antera, cubra com a lamínula e observe ao 

microscópio de luz. 

10. Observe a rebuscada ornamentação da parede dos grãos de pólen. É 

interessante observar diferentes espécies, o que dá uma ideia da enorme 

diversidade de tipos de pólen. 

11. Corte transversalmente a região mediana do ovário e peça para que eles 

observem suas câmaras internas, com os óvulos presos em suas paredes, 

observar no microscópio estereoscópio. 

 

 

 

Comentários:  

 Ao observar as câmaras internas, chamar a atenção para o fato de que os óvulos 

são a futura semente da planta, e que as paredes do ovário são folhas 

modificadas que darão origem ao fruto. 



ATIVIDADE 17 - ESTUDO DE PADRÕES DE SIMETRIA 

  

Fonte: SANTOS, F.S. AGUILAR, J. B. V., OLIVEIRA, M. M.A. Biologia: ensino 

médio (Coleção Ser Protagonista), São Paulo, ed. SM, 2010. 

 

Objetivo: 

Reconhecer padrões de simetria em objetos diversos, bem como no próprio 

corpo. 

 

Material: 

 Um copo de plástico descartável; 

 Duas maças; 

 Uma bola; 

 Duas laranjas; 

 Algumas folhas (estreitas, largas, 

arredondadas e pontiagudas), 

provenientes de plantas diferentes; 

 Duas maçãs; 

 Uma flor como o lírio, o 

hibisco ou outra com 

poucas pétalas, mas bem 

distintas; 

 Um espelho retangular 

comum, com 

aproximadamente 20 cm 

x 30 cm. 

  

Método: 

1. Faça três desenhos de uma laranja: 1(um) corte em transversal segundo um 

plano mediano, ou seja, que passe pelo centro, 2 (dois) em corte transversal 

segundo um plano fora do centro, deslocado em direção  a uma das extremidades 

superior ou inferior e  3 (três)  em corte longitudinal mediano.  

 2. Quando os desenhos estiverem prontos, faça dois cortes transversais em uma 

das laranjas. (a) um deles mediano e (b) outro em uma das metades, paralelo ao 

primeiro corte. Confira com seus dois primeiros desenhos. 

3. Corte a segunda laranja longitudinalmente e confira como terceiro desenho. 

4. Faça dois desenhos de uma maçã em corte: um deles transversal e outro 

longitudinal. Ambos devem passar pelo centro. 

5. Corte uma das maçãs transversalmente e a outra, longitudinalmente. Confira 

com seus desenhos. 



6. Corte transversalmente o copo plástico. Corte transversalmente a flor um pouco 

acima da inserção das pétalas. Suponha cada objeto dividido por planos 

imaginários, sempre passando pelo eixo central. Responda a questão 1, 

considerando também os cortes da laranja e da maçã. 

7. Tome as folhas de plantas, a bola e a maçã. Analise o possível número de 

planos de cortes para obter partes simétricas. Responda às questões 2 e 3. 

8. Observe atentamente a si mesmo, em frente ao espelho, e analise de quantas 

formas seu rosto poderia ser dividido, resultando sempre em duas partes 

semelhantes entre si. Responda a questão 4. 

9. Assista aos vídeos:  

9.1 “Aula de Biologia - Cavidades corporais, simetria e metameria - PARA 

CAROL CAMPELO”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=jm1LteRqy8I. Acesso em 28 de novembro de 

2012, com duração de 1 minuto e 33 segundos, o vídeo mostra divisão imaginária 

de um ser vivo em partes semelhantes externamente. 

9.2 “Simetria – Jane”, disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=jtptlWL1nSI. Acesso em 28 de novembro de 

2012, com duração de 1 minuto e 31 segundos, o vídeo mostra imagens de 

simetria. 

 

Observar: 

1. Quantos planos imaginário (passando pelo centro) podem dividir os objetos do 

item 6 em partes simétricas? 

2. Quais os maiores números possíveis de partes simétricas obtidas para cada 

objeto? 

3. Qual a particularidade apresentada pela bola? 

4. Em quantas partes simétricas seu rosto poderia ser dividido por planos 

imaginários? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jm1LteRqy8I
https://www.youtube.com/watch?v=jtptlWL1nSI


ATIVIDADE 18 - FILO PORÍFERA 

 

Objetivo: 

Observar estruturas externas e internas das esponjas; observar os tipos de 

esponjas e como funcionam os canais aquíferos. 

 

Material: 

• Usar modelo 

• Mídia para assistir ao vídeo 

           

Método:  

1. Assistir aos vídeos: 

1.1 “Reino Animalia Porífera” disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=L0xOVmPdQKs, acesso em 23 de novembro 

de 2012, duração de 3 minutos e 47 segundos. O vídeo apresenta imagens de 

poríferas. 

1.2 “Poríferos”, disponível em http://www.youtube.com/watch?v=r57eQA-

lvJg&NR=1&feature=endscreen,  acesso em 23 de novembro as 2012 , o vídeo 

resumido que apresenta imagens e características de poríferas 

1.4 “FAQBIO - Vídeo-aula - Zoologia – Poríferos”, disponível em  

http://www.youtube.com/watch?v=LjSKjab2hUM&feature=watch-vrec, acesso em 

23 de novembro 2012, com duração de 9 minutos e 11 segundos, vídeo resumido 

que apresenta imagens e características de poríferos. 

2. Identificar as estruturas no modelo abaixo: 

 

Comentários: 

1. As esponjas apresentam: um disco pedial para sua fixação, parede do corpo 

com inúmeros poros, que permitem a entrada da água, e uma cavidade interna 

que se chama espongiocelo. 

2. Respostas: A= Poros; B=Átrio; C=Coanócitos; D=Epiderme; E=Espículas; 

F=Vacúolo; G= Partículas Alimentares; H=Eliminação de restos da digestão; 

I=Resíduos; J=Fluxo de água; L= Ósculo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L0xOVmPdQKs
http://www.youtube.com/watch?v=r57eQA-lvJg&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=r57eQA-lvJg&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=LjSKjab2hUM&feature=watch-vrec


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 19 - FILO CNIDARIA 

 

 

Objetivo: 

Observar e distinguir as formas polipoides e medusoides; identificar as estruturas 

internas e externas de cada grupo. 

 

Material: 

 Modelos; 

 Lápis para colorir. 

 

Método:  

 

1. Identificar as estruturas do modelo abaixo: 

2. Assistir aos vídeos:   

2.1 “Cnidários Biologia 2ºE”, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=zWIMsahm5no, acesso em 23 de novembro de 

2012, com duração de 4 minutos, este vídeo fala sobre Cnidários e suas 

espécies. 

2.2 “Cnidários-Paródia de Biologia”, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=_NyntmjOzxg, acesso em      de setembro de 

2012, com duração de 4 minutos, o vídeo monstra o trabalho de alunos sobre Filo 

Cnidário. 

2.3 “Medusa”, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=nBHs2mnviKk&feature=relatede, acesso em 23 

de novembro de 2012, com duração de 1 minuto, o vídeo nos mostra a vida e 

forma de defesa das medusas. 

3. Respostas: A=Boca; B=Broto; C=Mesogléia; D=Opérculo; E=Epiderme; 

F=Cnidoblasto; G=Gatilho; H=Nematocisto; I=Gastroderme; J=Tentáculo. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zWIMsahm5no
http://www.youtube.com/watch?v=_NyntmjOzxg
http://www.youtube.com/watch?v=nBHs2mnviKk&feature=relatede,


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 20  - FILO PLATELMINTOS 

 

 

Objetivo:  

Identificar as estruturas internas e externas da classe Cestódea e Trematódea. 

 

Material: 

 

 Modelo e lápis para colorir. 

 

 Método: 

1. Assistir os vídeos: 

1.1.“Platelmintos”, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=2REhgzWIL60&feature=related, acesso em 23 

de novembro 2012, com duração de 7 minutos, o vídeo relata as características  

dos Platelmintos. 

1.2. “Taenia solium”, disponível em 

 http://www.youtube.com/watch?v=VrPmR7oyAqk&feature=fvwp&NR=1, acesso 

em 23 de novembro de 2012, com duração de 59 segundos, o vídeo  relata o ciclo 

de vida Taenia solium. 

 .3. “NeuroCistiCercosis”, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=k14KkoC5hN0&feature=related, acesso em 23 

de novembro 2012, com duração de 6 minutos e 02 segundos, em espanhol, 

mostra a neurocisticercose.  

1.4. “Esquistossomose”, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=nrkRtnEf9lE&feature=related, acesso em 23 de 

novembro de 2012, com duração de 4 minutos e 49 segundos, o vídeo apresenta 

o ciclo de vida do Schistossoma mansoni.  

2. Identificar as estruturas da Taenia solium, de acordo com a legenda, pintar os 

desenhos usando as cores de sua preferência.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2REhgzWIL60&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VrPmR7oyAqk&feature=fvwp&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=k14KkoC5hN0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nrkRtnEf9lE&feature=related


 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 21- FILO NEMATELMINTES 

 

Objetivo: 

Reconhecer e identificar as estruturas internas dos nematódeos.  

 

Materiais:  

 Modelo e lápis para colorir. 

 Mídias para assistir aos vídeos. 

 

Método:  

 

1. Assistir aos vídeos:  

1.1 “Filariose”, disponível em  

http://www.youtube.com/watch?v=k2NLYnwDI6Q&NR=1&feature=fvwp, acesso 

em 23 de novembro de 2012 , com duração de 3 minutos e 17 segundos, o qual 

descreve sobre a Filariose. 

1.2 “Elefantiase “,disponível em 

 http://www.youtube.com/watch?v=kUlnBQSYmyc&feature=related, acesso em 23 

de novembro de 2012, com duração de 1 minuto e 43 minuto, demonstra o ciclo 

da Wuchereria bancrofti. 

1.3 “Ancilostomíase e ascaridíase” disponível em 

 http://www.youtube.com/watch?v=xcm7OuAVhug&feature=related acesso em 23 

de novembro 2012, com duração de 5 minutos 45 segundos, o vídeo mostra as 

características e o ciclo evolutivo dos vermes. 

2. Identificar estruturas no modelo abaixo e criar legenda. 

3. Resposta: A=Boca; B=Esôfago; C=Orifício Genital; D=Vagina; E=Tubo 

digestório; F=Oviducto; G=Útero; H=Ovário; I= Ânus; J=Pulmão. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k2NLYnwDI6Q&NR=1&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=kUlnBQSYmyc&feature=related
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=d&spell=1&q=Wuchereria+bancrofti&sa=X&ei=d46-UP2AEoP69gThyYH4Dg&ved=0CC0QvwUoAA&biw=1360&bih=632
http://www.youtube.com/watch?v=xcm7OuAVhug&feature=related




ATIVIDADE 22- COLETA E OBSERVAÇÃO DE NEMATÓDEOS 

 

AMABIS. J. M.; MARTHO, G. R. Biologia dos Organismos Atividades 

Complementares. São Paulo: Editora Moderna, 2010. 

 

Objetivo: 

Verificar a existência de nematódeos presentes no solo. 

 

Material: 

 

 Um punhado de solo fértil; 

 Um pedaço de meia de náilon 

fina ou de gaze; 

 Funil que tenha um tubo de 

borracha flexível com cerca de 

10 cm de comprimento, 

adaptado ao seu bico; 

 Pinça; 

 Conta gotas ou pipeta; 

 Lâmina e lamínula; 

 Corante a base de azul de 

metileno (0,1g)  

 Dissolvido em 10 m de álcool a 

95%; 

 Água destilada; 

 Papel absorvente; 

 Microscópio de luz. 

  

  Método: 

1. Colocar um punhado de solo fértil sobre um pedaço de meia de náilon fina ou     

de gaze, juntando e amarrando as pontas de modo a formar uma pequena 

“trouxa”. 

2. Coloque a trouxa de terra em um funil que tenha um tubo de borracha flexível 

com cerca de 10 cm de comprimento, adaptado ao seu bico. 

3. Feche a extremidade do tubo como uma pinça e encha o funil de água até a 

trouxinha de terra ficar totalmente submersa. 

4. Após 24 horas, abra a pinça e liberte um pouco de terra acumulada em um 

copo. 

5. Com um conta-gotas ou uma pipeta, aspire um pouco do líquido do funil e 

coloque-o sobre uma lâmina de microscopia, cobrindo-o com uma lamínula. 



6. Leve ao microscópio e observe com pequeno aumento. Quase sempre é 

possível encontrar pequenos nematódeos contorcendo-se freneticamente. 

7. Com o auxilio de uma pipeta, coloque uma gota de solução de corante junto a 

umas das bordas da lamínula, na preparação com nematódeos. 

8. Encoste, na borda oposta da lamínula, um pedaço de papel absorvente, o que 

permitira que o corante entre rapidamente sob a lamínula. 

9. Observe a preparação agora corada ao microscópio, peça aos alunos que 

comparem a observações em lâminas coradas e não coradas. 

10.  Prepare com pelo menos um dia de antecedência a solução de corante, deixe 

de repouso 24 horas antes de usá-la. 



ATIVIDADE  23 FILO MOLLUSCA 

           

Objetivo: 

Identificar as principais características dos moluscos. 

 

Material:  

 Modelo  

 Mídias para assistir aos vídeos. 

 

Método: 

1. Identificar no modelo as estruturas do molusco e criar legenda. 

2. Assistir aos vídeos: 

2.1 “O Filo Molusco”, disponível em 

  http://www.youtube.com/v/IID8mgfuyzY&fs=1&source=uds&autoplay=1, acesso 

em 03 de dezembro de 2012, com duração de 8 minutos, o video mostra através 

de animação as características dos moluscos. 

2.2 “O Filo Molusco”, disponível em 

http://youtube.googleapis.com/v/0W0WYm3VsRE&fs=1&source=uds&autoplay=1, 

acesso em 02 de dezembro de 2012, com duração de 3 minutos, o vídeo 

apresenta imagens de moluscos. 

3. Respostas: A=Concha; B=Gônada; C=Glândula de Albumina; D=Ducto 

espermático e Oviducto; E=Coração; F=Tentáculo Oculífero; G=Gânglio Cerebral; 

H=Papo; I=Glândula salivar; J=Pulmão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/v/IID8mgfuyzY&fs=1&source=uds&autoplay=1
http://youtube.googleapis.com/v/0W0WYm3VsRE&fs=1&source=uds&autoplay=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 24 -  FILO ANELÍDEA 

 

CASCON, Helena M. Martins, Inês X. Práticas de Zoologia: de Protozoários a 

Moluscos. Ed. UFC, Fortaleza, 2001. 

  

Objetivo: 

 

Compreender aspectos relativos à morfologia, anatomia, fisiologia e reprodução 

dos anelídeos. 

 

Material: 

 Minhocas (compradas)  

 Isopor; 

 Papel toalha; 

 Bisturi; 

 Álcool;  

 Alfinetes; 

 Tesoura; 

 Lupa. 

 

Método:  

1. Sedar as minhocas no álcool, colocar por aproximadamente 5 min. Retirar e 

fixar com alfinetes no isopor. 

2. Abri-las com a tesoura ou bisturi e mostrar a anatomia interna e externa (cerdas 

do tegumento que auxiliam a locomoção). 

3. Demonstrar o sistema muscular e circulatório. Na minhoca o sistema 

circulatório é do tipo fechado, pois o sangue só circula dentro dos vasos 

sanguíneos. Curiosamente são cinco vasos transversais contrateis, localizados na 

região anterior, observar como atuam os “corações laterais” impulsionando o 

sangue da região anterior para posterior, através do vaso central. O retorno do 

sangue acontece através do vaso dorsal. 

4. Visualizar os órgãos como: intestino, que tem forma tubular e estende-se da 

boca ate o ânus, possuem também uma moela muscular que tritura o alimento.  

5. Observar a localização dos órgãos reprodutores: ovário e vesículas seminais. 

6. Pode-se também utilizar um modelo, para melhor visualização das estruturas. 

(Figura anexa). 

7. Assistir os vídeos. 



7.1 “Os Anelídeos”, disponível em 

 http://www.youtube.com/watch?v=vMFxnYHIuGE, acesso em 23 de novembro 

2012, com duração de 3 minutos e 29 segundos, o qual relata a vida dos 

mesmos. 

7.2 “O que são anelídeos?”, disponível em  

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=I82rUTQO704&feature=endscreen, 

acesso em 23 de novembro de 2012, com duração de 2 minutos e 39 segundos, o 

vídeo relata a característica peculiar do filo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vMFxnYHIuGE
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=I82rUTQO704&feature=endscreen


ATIVIDADE 25 - FILO ARTROPODA 

 

Objetivo: 

 

Diferenciar as principais classes dos artrópodes; 

Orientar os alunos a observar os aspectos morfológicos e anatômicos. 

Compreender a abrangência ambiental dos artrópodes como filo mais numeroso 

da escala zoológica. 

 

Material: 

 Caderno para anotações, lápis ou caneta e máquina digital, celulares e 

outros. 

 

Método:  

1. Levar a turma para um passeio no parque municipal ou bosque, em especial, 

para verificar  a presença de artrópodes; 

2. Solicitar aos alunos que em grupos registrem as observações, através de 

anotações ou fotografias; 

3. Ao voltar para sala observar o material coletado, pedir para todos os grupos 

relatar suas observações; 

4. Levar os alunos no laboratório de informática para observar imagens de ou 

vídeos dos artrópodes observados. 

5. Sugestão: se no local visitado, for encontrado exoesqueleto de quitina, coletar, 

pois se a escola tiver microscópio estereoscópio, observar nos artrópodes a 

morfologia externa. 

6. Assistir aos vídeos:  

6.1 “Filo Artrópode - Colégio Padre Ovídio”, disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=qCAjAEp0d9Q, acesso em 04 de dezembro de 

2012, duração 3 minutos, o vídeo mostra espécies do Filo Artrópode. 

6.2 “Insetos”, disponível em   

https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=joP4UBCdKDs&NR=1, 

acesso em 04 de dezembro com duração de 3 min e 58 segundos, o qual 

apresenta um documentário sobre os insetos.  

https://www.youtube.com/watch?v=qCAjAEp0d9Q
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=joP4UBCdKDs&NR=1


ATIVIDADE 26 - FILO DOS ECHINODERMATA 

 

Fonte: disponível em 

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html e 

http://www.edicoessm.com.br/backend/public/recursos/Equinodermos_e_cordado

s.pdf.  Acesso em: 12 de novembro 2012. 

 

Objetivo: 

Compreender os conceitos do filo Echinodermata, através de histórias em 

quadrinho. 

 

Material: 

 Papel ofício, lápis preto e lápis para colorir. 

 

Método - Produção de história em quadrinhos (HQ)  

1. Elabore, com a turma, as regras do concurso e qual vai ser a premiação, 

podendo ser, por exemplo, a divulgação do material feito pela equipe ganhadora 

em um blog, como forma de divulgar as ações mais criativas da classe. 

Para desenvolver a atividade de forma lúdica e interdisciplinar, sugere-se a 

atividade baseada no link citado nas referências acima. 

2. Assistir aos vídeos: 

2.1 “Filo Echinodermata”, disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=9UH1pJA8siw, acesso em 04 de dezembro de 

2012, com duração de 2 minutos e 58 segundos, o qual apresenta a morfologia e 

anatomia dos seres do reino monera. 

2.2 “Equinodermos 09”, disponível em 

 https://www.youtube.com/watch?v=UT5Q3H0bfeY, acesso em 04 de novembro 

de 2012, com duração de 5 minutos e 39 segundos, o vídeo relata a importância 

ambiental e os aspectos relacionados ao metabolismo do Filo Equinodermos.  

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
http://www.edicoessm.com.br/backend/public/recursos/Equinodermos_e_cordados.pdf
http://www.edicoessm.com.br/backend/public/recursos/Equinodermos_e_cordados.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9UH1pJA8siw
https://www.youtube.com/watch?v=UT5Q3H0bfeY


ATIVIDADE 27 - BINGO DOS ANIMAIS 

 

PEZZI, A.; GOUWDAK, D. O; MATTOS, N. S. Seres vivos: Anatomia e fisiologia 

humana, ed. FTD, São Paulo, SP, 2012. 

 

Objetivo: 

Retornar e fixar os conceitos trabalhados no reino animal, com uma proposta 

diferenciada. 

O bingo poderá ser usado com o mesmo objetivo para explorar outros assuntos 

da Biologia, como, por exemplo, o reino das plantas. 

 

 Material: 

 Papel para confeccionar as cartelas  

 Papel sulfite 

 Régua 

 Caneta hidrocor 

 Saco plástico 

 Grãos de feijão ou outro objeto para marcação 

 Tesoura 

 

Método: 

1. Faça as cartelas no papel mais duro, de modo que as respostas fiquem bem 

vista. Na folha de sulfite faça os números para o sorteio de acordo com o número 

de questões presentes nas cartelas. Para o exemplo abaixo deverão ser 

confeccionados 25 papéis numerados, que deverão ser dobrados e colocados 

dentro do saco plástico.  

2. Exemplo das perguntas cujas respostas irão compor uma cartela: 

 

B 

1. Estrutura de resistência dos poríferos. Gêmula. 

2. Célula que forma o poro dos poríferos. Porócito. 

3. Célula de defesa dos cnidários. Cnidócito. 

4. Estruturas que fazem a sustentação dos poríferos. Espículas. 



5. Célula que captura e digere o alimento que entra no porífero. Coanócito. 

I 

6. Célula que realiza a função de excreção nos platelmintos. Célula-flama. 

7. Uma das formas larvais do esquistossomo. Miracídio. 

8. Verme anelado marinho. Poliqueta. 

9. Causador da ascaridíase. Ascaris. 

10.  Cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Celoma. 

N 

11. Tipo de respiração dos insetos. Traqueal. 

12. Tipo de sistema nervoso dos artrópodes. Ganglionar 

13. Esqueleto externo. Exoesqueleto. 

14. Estrutura raladora dos moluscos. Rádula. 

15. Sistema hídrico de canais. Sistema ambulacrário. 

G 

16. Exemplo de cefalocordado. Anfioxo. 

17. Anexo embrionário. Âmnio. 

18. Órgão sensorial das serpentes. Órgão de Jacobson. 

19. Tipo de excreta. Acido úrico. 

20. Órgão sensorial dos peixes. Linha lateral.  

O 

21. Estomago mecânico das aves. Moela. 

22. Ossos das aves. Pneumáticos 

23. Músculo que separa a cavidade abdominal da torácica. Diafragma. 

24. Característica exclusiva dos mamíferos. Glândula mamaria e pelos. 

25. Exemplo de mamífero. Morcego. 

B I N G O 

Gêmula Célula-flama Traqueal  Anfioxo Moela 

Porócito Miracídio Ganglionar Âmnio Pneumáticos 

Cnidócito Poliqueta Exoesqueleto Órgão de 

Jacobson 

Diafragma 

Espículas Áscaris Rádula Ácido úrico Leite e pelos 



 

Exemplo de cartela com as respostas. 

 

3. O professor poderá solicitar aos alunos que confeccionem as cartelas do bingo 

sob sua orientação; elaborem as perguntas e as respostas, que deverão ser 

claras e objetivas. 

4. Fazer as cartelas no papel mais duro, de modo que as respostas fiquem bem 

vista. Na folha de sulfite faça os números para o sorteio de acordo com o número 

de questões presentes nas cartelas. Para o exemplo abaixo deverão ser 

confeccionados 25 papéis numerados, que deverão ser dobrados e colocados 

dentro do saco plástico. Exemplo das perguntas cujas respostas irão compor uma 

cartela; 

5. O professor deverá decidir se o jogo será realizado individualmente ou em 

grupo.  

6. Deverá distribuir as cartelas e orientar os alunos para que fiquem atentas as 

perguntas. 

7. O professor pegará um número dentro do saco plástico e devera ler a pergunta 

correspondente. 

8. Os alunos deverão marcar as respostas corretas com o grão de feijão ou outro 

objeto, pois é importante que as cartelas não sejam rabiscadas, a fim de que 

possam ser reutilizadas em outras oportunidades. 

9. Devem-se combinar antes do jogo quais serão as regras; por exemplo: 

 Não comentar as respostas em voz alta, nem com os outros alunos; 

 Não olhar a cartela dos outros alunos; 

 O vencedor devera preencher toda a cartela ou parte dela. 

 

 

 

 

 

 

Coanócito Celoma Sistema 

ambulacrário 

Linha lateral Morcego 
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http://www.youtube.com/watch?v=vMFxnYHIuGE
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=I82rUTQO704&feature=endscreen
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
http://www.edicoessm.com.br/backend/public/recursos/Equinodermos_e_cordados.pdf
http://www.edicoessm.com.br/backend/public/recursos/Equinodermos_e_cordados.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9UH1pJA8siw
https://www.youtube.com/watch?v=UT5Q3H0bfeY

