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1. FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PE DAGÓGICA – 

TURMA 2013 

 

Título: O ENSINO DE ECOLOGIA POR INVESTIGAÇÃO 

Autor: Luciana Roberta Felicetti Rech 

Disciplina/Área: 

 

Biologia 

Escola de 

Implementação do 

Projeto e sua 

localização: 

Colégio Estadual Dario Vellozo 

Município da escola: Toledo 

Núcleo Regional de 

Educação: 

Toledo 

Professor 

Orientador: 

Profª Drª Fernanda Aparecida Meglhioratti 

Instituição de 

Ensino Superior: 

UNIOESTE – Cascavel 

Relação 

Interdisciplinar: 

 

O ensino de ecologia propicia o estabelecimento de 

relações interdisciplinares principalmente entre as 

disciplinas de Biologia, Química, Geografia e 

Matemática. No entanto, podem ser estabelecidas 

relações com todas as disciplinas do currículo do 

Ensino Fundamental.  

Resumo: 

 

A produção didático-pedagógica apresenta como 

fundamentação teórico-metodológica o ensino de 

ciências por investigação, uma vez que, entendemos 

que essa abordagem permite grande atividade do 

aluno, envolvendo discussões de ideias, elaboração de 

hipóteses e estratégias de resolução de problemas. 

Desse modo, propomos o ensino por investigação 
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partindo da temática Ecologia, destacando alguns 

conceitos que podem ser investigados pelos alunos no 

decorrer das aulas em um espaço educativo/laboratório 

vivo previamente escolhido. Assim, a produção didático- 

pedagógica apresenta os seguintes objetivos: 

proporcionar a materialização do saber pedagógico e 

do saber específico/disciplinar; identificar e consolidar a 

relação entre o fazer e o pensar. Pensamos nesta 

unidade didática como um material que tenha um 

significado pedagógico e que proporcionará 

encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos 

possíveis de serem aplicados no Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio.  

Palavras-chave: 

 

Ecologia, Ensino por investigação, Recursos didáticos. 

Formato do Mat erial 

Didático: 

Unidade Didática 

Público: 

 

Alunos do 3º ano do Ensino Médio 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

A unidade didática tem como objetivo desenvolver um tema, aprofundando-o 

de forma teórica e metodológica, podendo compreender um ou mais conteúdos da 

disciplina/área em foco, neste caso a unidade didática está direcionada em como o  

professor poderá trabalhar com seus alunos. A unidade didática proposta enfatiza a 

temática Ecologia mediante um ensino de ciências por investigação e foi pensada 

para ser trabalhada com alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Apesar de 

pensada para um público alvo específico, as atividades e indicativos aqui 

apresentados podem ser útil ao professor que leciona em outros anos do Ensino 

Fundamental e Médio, desde que adaptadas para a faixa etária e características dos 

alunos. 

 Compreendemos que os conteúdos de ecologia compõem o programa 

curricular dos anos finais do Ensino Fundamental e também os conteúdos 

estruturantes na Biologia. Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

Biologia do Estado do Paraná (2008), o conteúdo estruturante Biodiversidade divide-

se em conteúdos específicos, dentre eles a ecologia. No entanto, o ensino de 

ecologia de qualidade não se faz sem a compreensão das interações ecológicas e 

das diversas relações estabelecidas entre os seres vivos e seus ambientes. Desse 

modo, compreendemos que o estudo de alguns conceitos básicos da Ecologia é 

essencial nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, sendo que o 

nível de abstração e compreensão que ocorre no Ensino Fundamental é diferente 

em relação ao Ensino Médio. A unidade didática aqui apresentada busca explicitar 

alguns conceitos básicos da ecologia e como trabalhá-los com estudantes do Ensino 

Médio. 

Segundo Pereira (1993), o conceito ecologia ensinado nas aulas passa 

muitas vezes ao desuso, quando o professor ensina somente com o uso dos livros e 

transforma o aluno em elemento passivo dentro do ambiente escolar. Dessa 

maneira, ressaltamos que a metodologia para o ensino de ecologia merece especial 

atenção e uma abordagem metodológica diferenciada que proporcione um ensino 

mais investigativo e permita relacionar os conceitos científicos com os seres vivos e 

os ecossistemas que nos rodeiam. Nesse sentido, Santana; Fonseca (2008) destaca 
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que, muitas vezes, na sala de aula lidamos com representações ecológicas prontas 

e acabadas, não possibilitando ao aluno vivenciar importantes aspectos da realidade 

estudada. É na vivência e na atitude investigativa dos fenômenos naturais que 

ocorrerão as impressões estéticas, motivadoras da conduta e aprendizado, e as 

elaborações de hipóteses (características fundamentais do pensamento sobre o 

fenômeno observado). 

Constatamos na vivência docente e na literatura da área (Caldeira, 2005; 

Santana, 2006), que o Ensino de Ciências e Biologia é, muitas vezes, abordado de 

forma memorística, sem contextualização, somente com base em livros didáticos, 

sem diversificar os recursos didáticos utilizados em aula, o que torna as aulas 

cansativas e monótonas. Assim, ao procurar desenvolver um ensino de ecologia que 

seja motivador, escolhemos utilizar os pressupostos do ensino por investigação. 

Esses pressupostos permitem que os alunos desenvolvam a autonomia, a 

capacidade de tomar decisões, a capacidade de resolver problemas e uma visão 

dinâmica e coletiva da ciência pautada na interpretação do mundo e não em um 

conjunto de respostas prontas e verdadeiras. 

O ensino por investigação permite a ampliação das fronteiras do saber, e 

como consequência, aspectos da realidade que sequer eram imaginados pelos 

alunos podem agora ser pensados e investigados. Como afirmam Campos e Nigro 

(1999), coisas a respeito das quais não ocorriam indagações constituem agora tema 

de investigações e alvo potencial de novas investigações. Nesse contexto, o 

professor desempenha o papel de orientador das atividades, no qual deve: incentivar 

os alunos a formular hipóteses explicativas; auxiliar na elaboração das hipóteses e 

dos experimentos ou estratégias de resoluções para testar as hipóteses aventadas; 

colaborar nas discussões, evitando que os alunos se desviem demais do objetivo 

central; propor atividades em que o aluno perceba claramente o que e o porquê vai 

fazer, e as relações com aquilo que já foi feito (CAMPOS; NIGRO, 1999). 
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3. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O presente trabalho está inserido no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – Paraná, que se configura como política de formação 

continuada e de valorização dos professores. Uma das atividades propostas aos 

professores integrantes do programa PDE-Paraná é a produção de um material 

didático pedagógico para atender às necessidades de aprendizagem dos alunos das 

escolas públicas do Estado do Paraná.  

Para a produção didática pedagógica optou-se pela construção de uma 

unidade didática com enfoque em conceitos científicos relacionados ao ensino de 

ecologia, dentre eles: ecossistema, relações ecológicas, sucessão ecológica, fluxo 

de energia, ciclo de matéria, cadeia alimentar e teia alimentar. Esses conceitos são 

abordados na unidade didática mediante a proposição de um ensino por 

investigação.  Os conceitos de ecologia são trabalhados, direta ou indiretamente, em 

todos os níveis da Educacão Básica e, portanto, a unidade didática apresentada é 

útil, em especial, aos professores de Ciências e Biologia.  

Como justificativa para a escolha da temática, ponderamos a necessidade de 

pesquisas e estudos sobre o ensino-aprendizagem de conceitos ecológicos. As 

investigações sobre os processos de ensino-aprendizagem de conceitos ecológicos 

é um dos temas que se fazem necessários para uma ampliação das reflexões sobre 

o ensino de ecologia, como indicam os autores Berzal; Barberá (1993) apud 

Motokane; Trivelato (1999). Os autores salientam que há poucos estudos sobre o 

processo ensino-aprendizagem de conceitos ecológicos. Essa escassez de 

trabalhos ocasiona dificuldades para alunas e alunos compreenderem conceitos 

ecológicos e outros que se relacionam a ele, e ainda obstáculos para o professor 

que ensina tais conceitos.  

Concomitante a apresentação dos conceitos ecológicos de forma articulada e 

significativa, a unidade didática assume uma perspectiva de ensino de ciências por 

investigação, delineando apontamentos para: a identificação de ideias prévias dos 

alunos; a proposição de conflitos cognitivos; a introdução de novas ideias que 

auxiliam na discussão e resolução dos conflitos propostos; a utilização dos conceitos 

construídos pelos alunos em diferentes situações. Com está preocupação, 
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propomos uma unidade didática com várias atividades e sugestões que poderão ser 

utilizadas pelos professores da rede estadual de ensino do Paraná, com o intuito de 

promover o ensino e a aprendizagem de conceitos ecológicos. 

Esta proposta de produção didático pedagógica abrange conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Podemos destacar que os conteúdos 

procedimentais referem-se ao saber fazer, são aqueles relacionados à 

aprendizagem de ações específicas. Os conteúdos atitudinais referem-se, em geral, 

aos comportamentos (atitudes dos alunos) que se acreditam favorecer o 

aprendizado dos conteúdos procedimentais e conceituais. Como afirmam Campos e 

Nigro (1999), os conteúdos procedimentais a serem ensinados em Ciências incluem 

métodos investigativos, técnicas de estudo, estratégias de comunicação, destrezas 

manuais, entre outros, que irão promover a aprendizagem dos alunos. Para os 

conteúdos atitudinais, os autores salientam a importância dos comportamentos, 

sentimentos e valores que os alunos atribuem a determinados fatos, normas e 

regras. Ainda, em relação à ciência, as atitudes referem-se ao posicionamento 

pessoal dos alunos em relação aos fatos, conceitos e métodos que são próprios da 

Ciência.  

Compreendemos que o ensino por investigação, fundamento metodológico 

dessa unidade didática, permite trabalhar de forma motivadora e investigativa com 

os alunos e possibilita a aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes em 

relação à ciência e ao trabalho em grupo.  
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4. ROTEIROS DE ATIVIDADES 

 

4.1 Portfólio 

 

Contextualização 

 Na esfera educacional o professor precisa buscar estratégias para 

acompanhar e promover o processo de ensino e aprendizagem. Nesta perspectiva, 

sugerimos o uso de portfólios, que segundo Villas Boas (2004), permite aos alunos 

avaliar sua aprendizagem e a participar ativamente da avaliação, selecionando as 

amostras de seu trabalho para incluir no portfólio.  

Compreendemos que o portfólio é uma ferramenta que propicia identificar a 

qualidade da aprendizagem, sendo constituído pela compilação dos trabalhos 

realizados pelos alunos durante um curso, série, ano ou disciplina. Além disso, o 

portfólio permite o registro de ideias, experiências, reflexões e opiniões acerca do 

processo de formação, dos conteúdos e das aulas. Desse modo, permite tanto a 

autoavaliação do aluno como a avaliação constante do desenvolvimento dos alunos 

pelo professor.  

 

Dialogando com o professor 

 

 

 

  

Caro Professor, esta proposta de elaboração do portfólio busca permitir 

aos alunos uma reflexão contínua do seu processo de aprendizagem e 

fornecer uma ferramenta de registro de dados, investigação e 

sistematização dos conceitos construídos.  
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Materiais: 

• Caderno ou folhas de caderno anexadas em uma pasta. 

 

Procedimentos: 

 

A estrutura do portfólio compreende:  

• Capa: Escola/Colégio, aluno (a), ano, turma, disciplina, professora, trimestre, 

data, título; 

• Índice ou sumário; 

• Justificativa: (exalta a importância do tema a ser estudado ou justifica a 

necessidade dessa atividade); 

• Desenvolvimento:  

 Anotações/registros de aulas (o objetivo de cada aula e a reflexão sobre que 

aprendeu em cada aula); 

 Relatar o que aprendeu do conteúdo e o que não aprendeu (citando exemplos 

e explicando como resolvê-los); 

 Trabalhos/provas/pesquisas (o que achou sobre o trabalho e o que conseguiu 

ou não conseguiu fazer); 

 Indicações de leituras, sites e filmes; 

 Pesquisas da internet (sobre a história, aplicações); 

 Fotografias, desenhos, recortes de revistas, jornais, reportagens (com 

comentários sobre a sua opinião); 

ATIVIDADE - PORTFÓLIO 

Conteúdo: Orientação para elaboração do Portfólio 

Objetivos: 

• Ajudar o aluno a desenvolver a habilidade de avaliar seu próprio trabalho e 
desempenho.  

• Oportunizar a documentação e registro de forma sistemática e reflexiva. 

• Instaurar um diálogo entre o professor e o aluno de forma individualizada. 
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 Elaboração de poemas, charges, versos, diálogos (sempre relacionado ao 

conteúdo);  

 Mensagens, recados dos colegas e/ou do professor. 

• Autoavaliação (felicitações, críticas, proposições, reflexão pessoal sobre o 

que tem aprendido e o que gostaria de aprender, o que planeja fazer); 

• Referências. 

 

 Consideramos as vantagens do portfólio como uma ferramenta para o 

processo da aprendizagem, possibilitando a reflexão do aluno sobre o seu próprio 

aprendizado. No portfólio o aluno explicará a natureza do trabalho realizado, o tipo 

de desenvolvimento que a tarefa possibilitou, entre outros aspectos. Nesse contexto, 

ocorrerá melhoria nas habilidades de redação de textos, posicionamento frente aos 

temas abordados, revisão de trabalhos de maneira organizada, autonomia sobre seu 

aprendizado. Todavia será preciso por parte do aluno conteúdo, criatividade, 

imaginação e disposição para a elaboração e organização do portfólio. 

 

4.2. Contrato didático 

 

Contextualização 

 

O termo contrato didático vem sendo utilizado como uma forma de 

explicitação de papéis combinados, intenções e conteúdos que orientam as relações 

que tanto o professor como os alunos mantém com o conhecimento e com as 

atividades propostas. O contrato didático deve organizar-se segundo regras de 

convívio e de funcionamento, entre professor e alunos, entre alunos e alunos. 
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Dialogando com o Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais:  

• Papel craft ou cartolina; 

• Pinceis atômicos; 

• Fita adesiva. 

 

Procedimento: O professor deverá explicar sobre o significado das palavras 

contrato, didático e convivência, fazer uma contextualização histórica, principalmente 

sobre a palavra contrato. Em seguida os alunos formam dois grupos, um grupo irá 

discutir sobre O QUE FAZER na sala de aula e escola e o outro grupo discutirá O 

QUE EVITAR nesses espaços. Cada grupo anotará os itens discutidos (limitar a lista 

para dez itens por grupo) e apresentará a discussão realizada no grande grupo. O 

professor fará o papel de mediador, coordenando as discussões e analisando os 

ATIVIDADE - CONTRATO DIDÁTICO 

Conteúdo: Elaboração do Contrato Didático 

Objetivos:  

• Oportunizar um momento de reflexão sobre as atitudes em sala de aula e 
outros espaços escolares, como convivência com os colegas e respeito as 
normas estabelecidas coletivamente.  

• Compreender o significado das palavras contrato, didático e convivência.  

 

 

Caro Professor, as atividades propostas nesta produção didática 

pedagógica serão de campo, no espaço educativo/laboratório vivo. 

Portanto, faz-se necessário a elaboração deste contrato didático para 

orientar as ações dos alunos no decorrer de todo o processo da aplicação 

das atividades. 
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itens propostos por cada grupo. Ao término das apresentações e após chegar a um 

consenso dos itens que devem fazer parte do contrato didático, os alunos elaborarão 

um cartaz que deve ficar exposto na sala de aula com os itens O QUE FAZER e O 

QUE EVITAR. O cartaz será afixado na parede da sala de aula e lido quando 

necessário. Além do cartaz é importante montar um documento com a lista de itens 

e o espaço para as assinaturas dos alunos, permitindo a construção coletiva de 

decisões e de responsabilidades sociais. Segue modelo: 

 

CONTRATO DIDÁTICO 

O QUE FAZER O QUE EVITAR 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  9.  

10.  10.  

ASSINATURA DOS ALUNOS: 

 

 

 

 

4.3. Formação de grupos de trabalho 

 

Contextualização: 

 

 A dinâmica e organização de grupo fazem parte do conceito da psicologia 

social e estão relacionadas com as forças em ação no contexto de um grupo. 

Qualquer indivíduo se comporta de forma diferente quando está em um grupo, e um 
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determinado grupo varia o seu comportamento dependendo do contexto que lhe é 

apresentado. Exercícios de dinâmica de grupo são, muitas vezes, usados para 

melhorar o entrosamento dos diversos elementos do mesmo grupo ou para formar 

novos grupos. Neste contexto, utilizaremos uma dinâmica para formar os grupos de 

trabalho no decorrer das aulas.  

 

Dialogando com o professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais:  

• Caixa com diversas imagens de seres vivos previamente escolhidas pelo 

professor. Por exemplo, se a turma tiver 30 alunos podem ser formados cinco 

grupos de seis alunos, utilizando grupos de diferentes seres vivos: Bactérias, 

Protozoários, Fungos, Plantas e Animais. 

 

Procedimento: Os alunos ficam sentados em círculo no espaço aberto da escola ou 

na sala de aula. O professor disponibiliza as imagens de diferentes seres vivos no 

meio do círculo para os alunos observarem. Depois um aluno por vez escolhe a 

ATIVIDADE - FORMAÇÃO DE GRUPOS 

Conteúdo: Dinâmica dos Seres vivos  

Objetivo:  

• Formar grupos para o desenvolvimento de atividades coletivas no decorrer 
das aulas.  

 

Caro Professor, com esta atividade espera-se oportunizar momentos de 

socialização e interações entre os alunos do grupo e com os outros 

grupos. Surgirão situações de conflitos em que o professor será o 

mediador e o orientador desse processo de aprendizagem. 
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figura de um ser vivo e volta para o seu lugar. Quando todos escolherem as 

imagens, o professor indica um aluno que iniciará a sua explicação de como ele 

acha que vive aquele ser vivo e o que gostaria de saber sobre ele, assim 

sucessivamente todos farão a explanação. Além de permitir a constituição dos 

grupos de alunos, o debate sobre a diversidade dos seres vivos permitirá a 

compreensão da existência de seres vivos microscópicos, os quais normalmente 

não são lembrados pelos alunos (GOWDAK, 1993). Além disso, instigará a 

curiosidade dos alunos sobre as imagens selecionadas. Ao término da explanação 

dos alunos, o professor explicará que com a atividade formaram-se os respectivos 

grupos de trabalho e pesquisa para as aulas. Cada grupo definirá uma forma de 

serem reconhecidos como grupo, um nome, uma imagem, uma camiseta de 

determinada cor, entre outros aspectos que dependerá da escolha de cada grupo. 

 

 

4.4. Observação sistemática do espaço educativo/ la boratório vivo 

 

Contextualização 

 

A observação sistemática é um importante componente para as atividades 

experimentais (é importante lembrar que a observação não é neutra, mas repleta de 

teorias). Na observação, os sentidos são direcionados a um objeto para dele obter, 

mediante o confronto com teorias e ideias prévias, um conhecimento sistemático do 

mundo. Logo, a observação é um processo mental pelo qual o indivíduo se relaciona 

com o seu entorno. 

Para que a observação ocorra de forma sistemática, o professor deve buscar 

desenvolver essa habilidade do aluno, indicando elementos que podem ser notados 

ou fundamentos que guiarão a observação. Desse modo, a observação pura e 

simples do real aparente pode ser substituída por um olhar crítico do aluno que 

começa a ver o mundo de outras perspectivas. 
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Dialogando com o professor 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento: O professor apresentará o espaço educativo/ laboratório vivo 

que será estudado, interrogando aos alunos se já tinham observado e percebido o 

local. Em seguida, cada grupo (previamente formado na atividade anterior) deverá 

observar o espaço e escrever 15 itens ou características que identificaram no 

mesmo (poderão medir o espaço, observar a umidade, identificar a temperatura, a 

luminosidade, relacionar os seres vivos, entre outras características). Depois os 

grupos deverão listar os itens observados numa cartolina ou papel craft e socializar 

as observações feitas com o restante da turma. Os cartazes ficarão afixados na 

parede da sala para eventuais consultas.  

Após essa primeira observação, o professor formulará o seguinte problema 

para os grupos investigarem: Como os seres vivos presentes neste espaço se 

relacionam? Quais as condições necessárias para o desenvolvimento desses seres? 

 

O ensino de Ciências deve despertar no aluno a curiosidade e o interesse 

pela natureza. Instigá-lo a criar hábitos de estudo que lhe proporcionem 

conhecimentos necessários para a explicação dos fenômenos científicos e 

promover a capacidade de fazer observações, experiências, comparações e 

chegar às conclusões necessárias para o aprimoramento do espírito lógico. 

Neste sentido propomos a atividade de observação sistemática do espaço 

educativo/laboratório vivo. 

 

ATIVIDADE - OBSERVAÇÃO 

Conteúdo: Reconhecimento do meio a ser estudado 

Objetivo: 

• Identificar os elementos constituintes do espaço educativo/laboratório 
vivo. 
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O professor deverá sondar os conhecimentos prévios que os alunos trazem sobre o 

assunto através de uma conversa informal, permitindo que discorram livremente 

sobre o assunto. Deve-se evitar a princípio corrigir as ideias ou responder as 

dúvidas, apenas orientando-os para que iniciem o processo investigativo. A 

proposição de algumas questões podem propiciar o debate e a reflexão dos alunos 

sobre os fenômenos naturais. Alguns exemplos de questões que podem ser 

utilizadas pelos professores estão indicadas a seguir.  

 

 

 

Conforme os alunos falam e levantam suas ideias e hipóteses sobre as 

questões colocadas, o professor deve sintetizar no quadro as representações 

dessas falas e ideias. Por meio do diálogo e de novas questões o professor pode 

ajudar os alunos a delimitarem suas hipóteses para futuras investigações.   

Questões Investigativas: 

1) Existem seres vivos neste espaço? Quais são eles? 

2) Quais relações são estabelecidas pelos diferentes seres vivos nesse 
espaço?  

3) Como os organismos sobrevivem nesse espaço? Como eles se 
comportam? O que eles precisam para sobreviverem? 

4) A retirada de algum ser vivo presente nesse espaço afetaria a 
sobrevivência dos outros seres vivos? Por quê? 

5) A inserção de novos seres vivos nesse espaço afetaria a sobrevivência 
dos seres vivos que já estão lá? Por quê? 
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Espaço Educativo/ Laboratório vivo a ser observado pelos alunos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Vista lateral – fonte da autora  

Figura 02: Vista frontal – fonte da autora  
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4.5. Construindo conceitos e sintetizando as vivênc ias 

 

Contextualização 

 

Ecologia é um conceito que a maioria das pessoas já possui intuitivamente, 

ou seja, sabemos que nenhum organismo, sendo ele uma bactéria, um fungo, uma 

alga, uma árvore, um verme, um inseto, uma ave ou o próprio homem, pode existir 

autonomamente sem interagir com outros ou mesmo com ambiente físico no qual 

ele se encontra. O estudo dessas inter-relações entre organismos e o seu meio 

físico chama-se Ecologia.  É uma palavra que modernamente vem ocupando 

grandes espaços nos veículos de comunicação, nos discursos de políticos e líderes 

classistas, bem como nas conversas formais e informais. Mas mesmo sendo uma 

ciência lembrada e discutida, não é aplicada e suas leis são praticamente 

desconhecidas e desrespeitadas no dia-a-dia (PEREIRA, 1993).  

 

Dialogando com o professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ensino de Ecologia aliado ao ensino por investigação vem com o intuito 

de despertar no aluno o princípio de que o ser humano não é um ser único 

no ambiente onde vive e que necessita estabelecer relações com os outros 

seres vivos e com os fatores abióticos. Dizendo em outras palavras os 

alunos precisam ter conhecimento para valorizar a diversidade biológica 

como um bem a ser respeitado e preservado, podendo contribuir com 

atitudes e interações harmônicas com a natureza e o ambiente. 
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Como atividade sugerimos a ilha de sucessão que propicia o envolvimento 

dos alunos pela emoção, pela sensibilização da observação da natureza e suas 

relações e interações. 

 

 

Procedimentos 

 

 O espaço educativo/laboratório vivo previamente escolhido conforme figura 03 

será dividido em duas partes denominadas áreas: 1A e 1B. A parte 1A ficará como 

está, com a vegetação. Na área 1B será retirada toda a grama, deixando o solo 

exposto. Em seguida, na área 1B será necessário afofar a terra e colocar um pouco 

de adubo orgânico, deixando descansar por uma semana. Ao longo dos dias o 

espaço em que a cobertura vegetal foi retirada vai passar por algumas 

transformações. Em algumas semanas começarão a aparecer às primeiras 

plântulas. Com o passar dos meses, as espécies chegarão e se instalarão 

espontaneamente. A observação e registro dessas mudanças serão indicados no 

portfólio dos alunos. Sugere-se que a área seja fotografada a cada semana, para 

acompanhar a transformação/evolução da área. 

ATIVIDADE – CONSTRUINDO CONCEITOS 
 

Conteúdo: Sucessão Ecológica 

Objetivos: 

• Demonstrar os mecanismos de que a natureza dispõe para dispersar as 
espécies de plantas. 

• Identificar as interações entre diferentes fatores ambientais (ventos, 
insetos, aves a atividades humanas). 

• Propiciar oportunidade de acompanhar o funcionamento dos sistemas 
naturais. 
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Figura 03: Vista lateral, com as áreas demarcadas pa ra estudo. Foto da autora. 

 

Discussão 

Os resultados serão diferentes para a área 1A e 1B. Na área 1B aparecerão 

primeiramente as plantas chamadas colonizadoras, elas são especializadas em 

preparar o terreno (reduzindo a temperatura do solo e melhorando a umidade) para 

a chegada de espécies arbustivas (arbustos), as primeiras plântulas e gramíneas, 

estabelecendo os elos  da sucessão ecológica. Suas sementes serão trazidas nas 

fezes das aves, nas patas dos insetos, pela ação dos ventos e até nas roupas das 

pessoas. Então, aparecerão insetos e, em seguida, aves, borboletas e beija-flores 

poderão visitar esse novo lugar. É importante notar a presença de insetos, aves, 

fungos, e tantos outros pequenos seres. Daí em diante, sem precisar adubar nem 

irrigar, os sistemas se estabelecerão. Esta atividade pode demonstrar os 

mecanismos sofisticados de dispersão da vida em nosso planeta e mostra uma rede 

de sequências de interdependências, conectividades e cooperações, que permitem 

o estabelecimento dos sistemas que organizam e mantém a vida na Terra. 

ÁREA 1B 

ÁREA   1A 
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Felizmente, em nosso planeta, tais processos de manutenção da vida são mais 

fortes do que os mecanismos de destruição impostos pelos seres humanos1. No 

nosso estudo investigativo iremos observar o início da sucessão ecológica, devido 

ao tempo disponível para a realização das atividades e observações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualização  

  

O que é um Ecossistema? 

 

Devido às atividades anteriores os alunos já poderão ter concepções sobre o 

tema. Assim, antes de explicitar a definição de ecossistema, partimos das 

discussões daquilo que eles já sabem sobre a temática. Um outro conceito que é 

importante ser introduzido é o de níveis de organização (figura 4), o qual pode ser 

entendido como um conjunto de entidades, sejam elas genes, células, ou mesmo 

espécies, agrupadas em uma ordem crescente de complexidade. Vejamos a figura 

04:  

 

Figura 04- Níveis de organização 

 

                                                           
1 Adaptado de DIAS, G.F. Dinâmicas e Instrumentação para a Educação Ambienta l. 1ª ed. São 
Paulo : Gaia, 2010, págs. 131-133. 

Questões Investigativas: 

1) O que esperamos que aconteça com este espaço demarcado? 

2) O que é necessário para que ocorra a germinação de plantas? 

3) Como as sementes chegarão até este espaço? 
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Em Ecologia, são estudados os níveis da direita, ou seja, de espécies até 

biosfera. É fundamental, refletir com os alunos sobre cada uma destas divisões 

(unidades ou entidades):  

A – Espécie - O conceito biológico de espécie2 entende que dois ou mais 

organismos são da mesma espécie, quando podem se reproduzir em ambientes 

naturais, originando descendentes férteis.  

 

 

B - Populações - Conjunto de organismos da mesma espécie, isto é, conjunto 

de organismos que podem se reproduzir e deixar descendentes férteis.  

C - Comunidades - Conjunto de populações de microorganismos, animais e/ou 

vegetais existentes em uma determinada área. Podemos utilizar o conceito de 

comunidade para designar grupos com uma maior afinidade, separadamente, 

por exemplo: Comunidade vegetal, animal, etc.  

D - Ecossistemas - Antes de definirmos esse conceito é fundamental 

entendermos dois parâmetros importantes em Ecologia: aos componentes vivos 

de um determinado local chamamos bióticos; em contrapartida, o conjunto 

formado por regime de chuvas, temperatura, luz, umidade, minerais do solo 

enfim, toda a parte não viva, é chamada de componentes abióticos. Os 

ecossistemas constituem as relações entre os fatores bióticos e abióticos em 

uma determinada área (exemplos de alguns ecossistemas: cerrado, caatinga, 

um lago, entre outros). Ainda podemos definir ecossistema, como na figura 5, 

como sendo um conjunto de comunidades interagindo entre si e agindo sobre 

e/ou sofrendo a ação dos fatores abióticos.  

E - Biosfera  - A terra é composta por vários ecossistemas sejam eles aquáticos, 

terrestres ou até mesmo aéreos. A soma de todos estes ecossistemas é 

chamada de biosfera. Portanto, a biosfera seria a parte na qual ocorre vida no 

planeta.  

Texto adaptado pela autora e disponível em: 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/ecologia.html. Acesso em: 10/10/13. 

 

                                                           
2 Este conceito biológico de espécie é o mais conhecido e mais freqüente nos livros didáticos, mas que no 
entanto, não serve para definir as espécies de todos os seres vivos. Como indicação de leitura sugerimos o 
capítulo 05- “O problema da espécie 150 anos depois de A origem” – Favio González. ABRANTE, P. C. & Cols. 
Filosofia da Biologia  (2011). Porto Alegre. Editora Artmed. 1ª edição. 
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Dialogando com o professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Níveis de organização. Disponível em: h ttp://www.ciencias.seed.pr.gov.br 

A - Espécie 

D 

C 

 

Partindo do pressuposto que devemos desenvolver no aluno o raciocínio indutivo 

e dedutivo, fatores estes indispensáveis ao estudo dos fenômenos científicos. 

Propõe-se que para cada conceito acima especificado o professor elabore 

questões desafiadoras, de problemas ou de atividades que façam sentido para o 

universo do aluno. Podemos utilizar o espaço educativo/laboratório vivo para 

promover uma interação entre o aluno e o objeto de conhecimento, de forma que 

alcance uma aprendizagem significativa. 

 

B 
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4.6. Sistematizando os conhecimentos sobre seres vi vos e seus ambientes 

  

Contextualização  

 

 O mundo em que vivemos é formado por vários tipos de ambientes, como: 

lagos, florestas, campos, etc. Para melhor compreender estes ambientes, você pode 

reproduzi-los em laboratório ou na sala de aula, construindo um aquário (ambiente 

aquático) ou um terrário (ambiente terrestre)3 ou ainda utilizar um pequeno espaço 

da escola como um laboratório vivo para que os alunos observem as relações entre 

os seres e desenvolvam suas hipóteses sobre o funcionamento de um ecossistema.   

 Das relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o meio ambiente 

depende a sua sobrevivência. Nenhum ser vive completamente só. No meio que 

habita, existem outros seres de sua espécie e de outras espécies que, 

compartilhando o mesmo ambiente e influenciam a vida uns dos outros.  

Dialogando com o professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3BUENO, de Rogério M. Ensino Ciências. Proposta Alternativa.Caderno de ativ idades . 2ª edição. Livraria 
UNIJUÍ Editora. 1989. Páginas 11-15. 

Partindo deste contexto para melhor explicitar essas relações e sistematizar 

os conceitos construídos no espaço educativo / laboratório vivo sugerimos a 

construção de um ecossistema terrestre, um terrário, para melhor representar 

as interações entre os componentes do ambiente. O professor, conjuntamente 

com os alunos, pode construir um terrário grande para ficar exposto no 

Colégio, para todos os alunos do Colégio observarem os fenômenos que 

ocorrerão no espaço. Mas antes da construção do terrário grande, cada grupo 

de alunos em que foi trabalhada a unidade didática deverá construir um 

terrário a partir das discussões realizadas em sala de aula. Esse terrário e as 

justificativas de seus componentes poderão funcionar com uma avaliação na 

construção dos conceitos ecológicos dos alunos.  
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Procedimento 

 Primeiramente iniciaremos com questões investigativas com o objetivo de 

verificar quais percepções os alunos possuem acerca desse tema. Cada aluno 

deverá registrar suas respostas no portfólio, para serem analisadas em outro 

momento. As questões serão bem objetivas e diretas, com propósito de averiguar os 

conhecimentos prévios dos alunos.  

 

 

 

 

  

(1) O que é um terrário? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sugestão, descreveremos os materiais e as etapas para a montagem 

de um terrário terrestre. 

 

ATIVIDADE – Sistematizando conceitos 

 

Conteúdo: Água, Ar, Solo e Ecossistema Terrestre. 

Objetivos:  

• Identificar a importância dos seres vivos e suas interações. 

• Sistematizar os conceitos construídos em uma atividade prática-
avaliativa. 

Questões Investigativas: 

1) O que é um terrário? 
 

2) Você já viu um terrário? Explique: 
 
3) Quais são os materiais necessários para montar um terrário? 
 
4) Por que esses componentes são necessários em um terrário? 

 
5) Que condições devem existir para que as plantas e animais sobrevivam neste 

ecossistema?  
 
6) O que acontece quando uma planta ou um animal morre?  

7)  O que pode acontecer se a temperatura do terrário aumentar?  
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Materiais: 

 

• Caixa de vidro (um bom tamanho seria de 40cm de comprimento, 30cm de 

largura e 30 cm de altura) ou 1 pote de vidro de boca larga de 30 cm de altura 

com tampa de rosca com pressão; 

• Duas garrafas PET do mesmo tamanho; 

• Solo arenoso (areia); 

• Solo humoso (terra de mato); 

• Cascalho; 

• Água; 

• Carvão vegetal; 

• Vegetais de pequeno porte (samambaia, musgos, erva rasteiras); 

• Animais de pequeno porte (tatuzinhos, minhocas, besouros, lesmas, caracóis, 

grilos, aranhas, moscas e outros); 

• Um copinho de plástico de café; 

• Fita adesiva. 

 

Procedimento/montagem: 

 

Coloque no fundo uma camada de cascalho, areia grossa e solo humoso 

umedecido. Posicione as pedras de modo a formar pequenos abrigos acima do solo, 

tentando imitar o ambiente de onde vieram os animais que viverão no terrário. Plante 

os vegetais. Por último, feche a caixa de vidro com a tampa, vedando-a ou não, de 

acordo com o estudo pretendido (fig. 06), os grupos deverão fechar as garrafas PET 

com fita adesiva transparente. Diversos recipientes podem ser utilizados para a 

montagem de terrários, bastando que sejam de vidro transparente ou recipiente de 

plástico transparente e, de preferência de boca larga, para melhor manuseio. 
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Exemplo de um terrário terrestre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Propomos que antes da montagem do terrário na caixa de vidro que ficará 

exposto no laboratório de Biologia do Colégio, faz-se necessário a montagem do 

terrário por grupo, utilizando duas garrafas PET  transparentes de igual tamanho (o 

procedimento é o mesmo da caixa de vidro). Após a montagem do terrário cada 

grupo fará novas observações e atividades, todos os registros devem ficar no 

portfólio de cada aluno. Seguem as atividades propostas: 

 

1)  Faça uma pesagem do terrário e anote:________________________ 

 

2) Faça uma listagem de tudo o que foi colocado no terrário: 

 

COMPONENTES DO TERRÁRIO: 

 

 

 

Figura 06: Adaptado de: BUENO, de Rogério M. Ensino Ciências. Proposta Alternativa.
Caderno de atividades. 2ª edição. Livraria UNIJUÍ Editora. 1989. Páginas 11-15. Desenho 
arquivo da autora. 

 

Areia 
Terra humosa 

Pedra 

Vegetais de pequeno porte 

Pote com água 

Animais pequenos 
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Depois que tiver alguns dias de observação refaça estes dois itens e compare 

os resultados. Houve alguma diferença? Discuta com os colegas e tente explicar 

esta comparação dos resultados, mesmo que estes tenham dado iguais. Na listagem 

que você fez consta o ar como um dos componentes do terrário/ miniecossistema? 

 

Observe o terrário e relacione: 

SERES VIVOS OUTROS ELEMENTOS DO 

TERRÁRIO 

  

  

  

  

 

As respostas das questões investigativas deverão ser feitas em conjunto. 

Neste momento o professor deverá instigá-los sem interferir nas respostas. As 

respostas deverão ficar registradas no portfólio de cada aluno para posterior análise 

e interpretações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões Investigativas: 

1) Por que a caixa tem que ser de vidro ou de plástico transparente? 
 

2) Por que ela tem que ser completamente fechada? 
 

3) Por que utilizamos solo arenoso e humoso? 
 

4)  Qual a importância da água no terrário? 
 

5) O que aconteceu com a água do copinho de plástico? 
 

6) Apareceram gotas de água nas paredes do vidro e no plástico que fecha o 
pote? Em caso afirmativo, explique de onde veio essa água. Escreva suas 
conclusões. 

 
7) Você acha que o que aconteceu com a água no terrário também acontece 

fora dele? Dê exemplos: 
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Numa folha cada aluno desenha o terrário. Os desenhos serão expostos no 

mural da escola. Cada grupo deverá elaborar um relatório das ações desenvolvidas 

para divulgação no jornal do Colégio. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Entendemos que o ensino por investigação, com um acompanhamento 

sistemático do aluno por meio dos registros de suas atividades (portfólio), propicia 

um ensino ativo, motivador e que exige a capacidade de raciocínio lógico do aluno. 

As atividades sugeridas nessa produção didática tem como ponto central a 

investigação dos fenômenos naturais em um espaço educativo / laboratório vivo. 

Cabe destacar que com base em investigações e reflexões em um espaço como 

esse (que representa um pequeno ecossistema) podemos trabalhar grande parte 

dos conceitos ecológicos, por exemplo: relações ecológicas, ciclo de matéria, 

decomposição, fotossíntese, cadeia e teia alimentar, população, comunidade, 

ecossistema, entre outros.  

A vantagem de se trabalhar mediante a reflexão dos fenômenos naturais, e 

com atividades que exijam a ação e a capacidade lógica e investigativa dos alunos, 

é que podemos superar um ensino de biologia apenas memorístico e fragmentado. 

O envolvimento dos alunos no contexto de investigação faz com que o ensino de 

biologia, muitas vezes entendido como um ensino descritivo e com muitos nomes, 

torne-se significativo e atraente.    
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