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Resumo

Na história da humanidade as imagens sempre foram uma
forma de se comunicar e ensinar, mesmo muito antes da escrita.
Na disciplina de Biologia existe uma complexidade de nomes e
eventos, que até então os educandos não tiveram contato desta
forma, ficando difícil a compreensão sem a sua visualização. Por
esse motivo pretende-se investigar nesta produção, com os
educandos do 2º ano do ensino médio, as possibilidades de
usar a imagem fílmica dentro da sala de aula em biologia, no
caso dos microrganismos, contemplando as modalidades
didáticas de Krasilchik (2005). No intuito da assimilação do
conteúdo científico pelos educandos a organização da aula pode
ser completada usando-se recursos tecnológicos como vídeos e
filmes, pois estes envolvem os sentidos que muitas vezes não
são mobilizados no processo de ensino formal. Espera-se que
com esta estratégia os educandos sintam-se mais atraídos e
interessados como também compreendam e assimilem melhor o
assunto em questão.
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Formato
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Unidade didática.
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Alunos do 2º ano do ensino médio.

APRESENTAÇÃO

Na história da humanidade as imagens sempre foram uma forma de se
comunicar e ensinar, mesmo muito antes da escrita. Considerando que se pode
utilizar o filme como um recurso didático, fazendo-se análises sobre os aspectos que
neles são apresentados, mas tomando o devido cuidado para não esquecer que o
filme tem aspectos negativos, pois ele é feito com a finalidade de entretenimento e
visando lucro. Por outro lado, é possível fazer uma análise pelos pontos positivos,
quando o filme procura ser “fiel” aos fatos científicos e históricos. Também é
importante avaliar as imagens presentes no filme que podem contribuir para uma
possível interpretação daquele conteúdo estudado por meio dos livros didáticos que
são usados pelos educandos nas escolas de ensino médio no Brasil.
Na disciplina de Biologia existe uma complexidade de nomes e eventos, que
até então os educandos não tiveram contato desta forma, ficando difícil a
compreensão sem a visualização, embora muitos termos usados na disciplina são
vivenciados diariamente por eles, sem que o percebam. Com a utilização de filmes
fica mais acessível a eles a compreensão do conteúdo, a contextualização, a
reflexão e a construção de novos conceitos.
Diante disso, pretende-se estudar a utilização de filmes em sala de aula, pois
por meio desses é possível visualizar acontecimentos que na realidade demorariam
muito para serem constatados (ou, que não dão para vivenciar em sala de aula
devido ao tempo, ao espaço e à periculosidade), sejam estes reais ou ficção; além
do seu uso também ser viável para adquirir conhecimento de partes do corpo e
seres microscópicos, invisíveis a olho nu, tornando possível a compreensão do
conteúdo, além de poder voltar e rever sempre que necessário. Como explica
krasilchik (2005) “os filmes representam um recurso valioso e insubstituível para
determinadas situações de aprendizagem” (KRASILCHIK, 2005, p.64). Assim, o
objetivo deste trabalho é investigar como a utilização de filmes pode contribuir na
assimilação dos conteúdos de biologia, no caso dos microrganismos.
Ainda que existam inúmeros tipos de vídeos e filmes, com imenso efeito de
influir os seres humanos, estes não são explorados devidamente na escola, como
afirma Krasilchik (2005), “embora seja amplamente reconhecido o potencial dos
recursos audiovisuais no ensino de biologia, os dados disponíveis indicam que são
pouco ou mal utilizados” (KRASILCHIK, 2005, p.63).

Para melhor servir-se deste recurso audiovisual, Moram (1995), propõem
algumas formas privativas de como utilizar-se do vídeo possibilitando discussões e
contextualização

do

conteúdo.

Sendo

assim,

ele

pode

ser

usado

para

SENSIBILIZAR sobre um novo conteúdo; para ILUSTRAR assuntos e realidades
desconhecidas; para SIMULAR uma situação ou experiência dando rapidez ao
processo; como CONTEÚDO DE ENSINO, mostrando um assunto específico da
disciplina; como PRODUÇÃO, ao registrar atividades desenvolvidas pelos
educandos ou programas mais usados; como AVALIAÇÃO do processo e da
participação dos envolvidos; como ESPELHO para compreender-se e analisar-se no
processo; como INTEGRAÇÃO/SUPORTE, quando soma e ampara as mídias para
seu uso em sala.
Esta unidade didática é composta de diversas atividades, baseadas em
múltiplas metodologias e modalidades, divididas em cinco etapas, a serem
trabalhadas com alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Senador
Teotônio Vilela de Assis Chateaubriand. Sendo que:
Na etapa (1), realizar-se-á a apresentação da proposta e o levantamento dos
conhecimentos prévios dos educandos sobre o tema por meio de questionário e de
discussão por meio da dinâmica “tempestade mental”. Iniciando a parte científica por
meio de vídeos e comentários sobre eles.
Na etapa (2), por intermédio do filme “Epidemia” e posteriores vídeos,
contextualizar o tema vírus, exposição do conhecimento científico com reflexão
sobre o conteúdo dos filmes/vídeos e resolvendo atividades.
Na etapa (3), apresentação de vídeo sobre os seres moneras, seguido de
exposição do conteúdo científico, desenvolvimento de atividades e resolução de
exercícios.
Na etapa (4), exposição de vídeo sobre protozoários contextualizando com o
conteúdo científico e atividades, como por exemplo, uma aula prática para
observação de paramécio.
Na etapa (5), retomar o questionário para verificar se houve aquisição ou
construção de um novo conhecimento.
Vale ressaltar que ao trabalhar com estes recursos, não se pretende dar
entretenimento aos educandos e sim uma estratégia a fim de alcançar os objetivos
propostos tanto no planejamento anual como no projeto desta proposta. Por meio
deste auxílio metodológico, pretende-se analisar se estes inferem maior interesse e

assimilação do conteúdo científico, como também estimulá-los a desenvolver a
reflexão crítica ao que se assiste.
Tem-se o anseio de que esta proposta possibilite aos demais professores
mais uma alternativa viável, que enriqueça suas aulas despertando nos educandos
maior interesse e assimilação, transformando o método de ensino-aprendizagem.

UNIDADE DIDÁTICA
Plano de trabalho docente – Carga horária prevista: 32 horas/aula

Introdução ao estudo dos microrganismos e investigação do

Etapa 1

conhecimento prévio.
Investigar o conhecimento prévio dos educandos sobre o uso de

Objetivo

filmes e o conteúdo de microrganismos.

Conteúdo
Materiais
necessários
Tempo

Filmes e microrganismos
Questionário impresso e caneta.

2 horas/aula

previsto

Primeiramente será feita a apresentação da proposta didático-pedagógica, em
seguida os alunos responderão um questionário no intuito de verificar o quê eles já
sabem sobre o tema.

Atividade 1.
QUESTIONÁRIO INICIAL
Escola: Colégio Estadual Senador Teotônio Vilela – EFMP.
Nome do aluno: _________________________________________
Idade: _______
Gênero: Fem. (

)

Masc. (

)

1. Na escola, são utilizados vídeos ou filmes de ficção científica nas aulas?
Sim (

)

Não (

)

Com que frequência?
Sempre (

)

Às vezes (

)

Nunca (

)

2. Em que momento os filmes são utilizados em sala de aula? E como?
No começo do bimestre ( )

No começo de uma aula/unidade ( )

No meio do bimestre ( )

No meio de uma aula/unidade ( )

No fim do bimestre ( )

No fim de uma aula/unidade ( )

Em qualquer período do bimestre ( )
3. Quando são trabalhados filmes em sala de aula você consegue
estabelecer relações com os conteúdos científicos? Explique.
4. Você acha que os filmes podem auxiliar na compreensão dos conteúdos
de biologia? Como?
5. Que tipo de filme de ficção científica você já assistiu na escola?
6. Qual a finalidade de assistir filmes em sala de aula?
7. Você já assistiu filmes sobre microrganismos? Quais foram eles e onde?
8. Para você, o que são microrganismos? Cite exemplos.

Ao término do questionário far-se-á uma discussão por meio da dinâmica a
seguir, que consiste em colocar no quadro a palavra microrganismo e pedir aos
alunos o que vêm à mente deles e anotar, depois discutir e apresentar o conceito
científico.

Atividade 2.
TEMPESTADE MENTAL
Questões orientadoras para a atividade:
1. O que é um microrganismo?
2. Onde vivem?
2. Todos os microrganismos provocam doenças?
3. Como surgem os vírus?
4. Desenhe um vírus.
5. Como surgem as bactérias?
6. Desenhe uma bactéria.
7. O que é um protozoário?
8. Por que é importante estudar esse assunto?

Para sensibilizar e contextualizar o conteúdo assistir os vídeos abaixo e após,
debatê-los:



El Sorprendente Mundo de los Microorganismos. Disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=ucgf-FCg39g (13”10’). Acesso em 18 nov. 2014.
(fala sobre a importância dos microrganismos, em outra língua).


A história de Louis Pasteur – Anthrax. Vídeo sobre bactérias que

mostra um bacilo, seu ciclo de vida e como este pode ficar em dormência ou ativo,
dependendo das condições ambientais em que se encontra como também a
prevenção

da

doença.

Disponível

em:

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12469
(2”24’). Acesso em 20 nov. 2014. – bactérias.

Em seguida, realizar a leitura e a compreensão do conteúdo do texto de
apoio.

Texto de apoio sobre microrganismos.
O que são Microrganismos?
Os Microrganismos são toda forma de vida que não pode ser visualizada sem
auxílio de um microscópio. Estes seres diminutos podem ser encontrados em todos
os ambientes do planeta Terra (no ar, no solo, na água e, inclusive, no ser humano).
Eles podem ser indispensáveis à vida (bactérias nitrificantes) ou prejudiciais
(causando doenças). Entre eles existe uma diversidade de formas, tamanhos e
modo de vida. Contudo, todos têm em comum uma estrutura muito simples e a
impossibilidade de serem vistos sem o uso de microscópio.
O conhecimento deste tipo de vida se deu graças a descobertas ocorridas ao
longo de muitos anos. O ápice destas descobertas ocorreu em 1878, quando
Pasteur apresentou a "Teoria dos Germes", a partir daí, deu-se início a chamada
Era Bacteriológica.
As pesquisas de Pasteur foram acompanhadas por um grande número de
cientistas e médicos. Alguns deles, impressionados pelas descobertas, promoveram
mudanças bastante significativas em seus métodos de trabalho.
Além dos Microrganismos já identificados e classificados (bactérias, fungos,
parasitas), havia outra categoria que só pôde ser observada após a invenção do
microscópio eletrônico. Tratava-se de um ser de estrutura organizacional bastante
simples e de existência já presumida: o vírus.

Adaptado de http://www.todabiologia.com/microbiologia/microorganismos.htm
Acesso em 29 out. 2014.

No planeta Terra temos uma diversidade de seres vivos, alguns visíveis e
outros invisíveis a olho nu. Para entender e estudá-los melhor alguns cientistas os
separaram por semelhança anatômica (classificação artificial), da qual Carl von
Linné é seu fundador. Ao longo da história da humanidade, outros cientistas
dividiram-nos em grupos mediante parentesco evolutivo (classificação natural),
construindo um esquema da possível sucessão dos seres vivos desde sua
procedência (árvore filogenética), analisando para isso, semelhanças entre
desenvolvimento embrionário, da morfologia e da fisiologia de seres vivos atuais ou
extintos. Originando assim, a Sistemática Filogenética (mais aceita atualmente,
proposta pelo entomologista alemão Willi Hennig) que além de ser uma das partes
da Biologia que identifica, nomeia e classifica, ela estuda as relações evolutivas
entre eles os seres vivos. Os microrganismos pertencem aos mais diversos grupos,
como, por exemplo, vírus, bactérias, protistas e fungos. Aqui nos deteremos nos
seres microscópicos dos três primeiros grupos.

Etapa 2

Objetivo

Contextualizar

o

vírus,

sua

estrutura,

multiplicação

e

consequências.
Conhecer as estruturas virais, seu funcionamento e a consequência
deles.

Conteúdo

Vírus

Materiais

Aparelho de DVD, TV-pendrive ou projetor multimídia, vídeo,

necessários

pendrive, material impresso, caderno, lápis, caneta e borracha.

Tempo
previsto

10 horas/aula

Tendo como objetivo mostrar a forma de um microrganismo, suas estruturas e
consequências, assistir-se-á ao filme “Epidemia”, durante o filme anotar informações
ou dúvidas relevantes, logo após será feita a contextualização do que foi visto com o
conteúdo científico referente ao assunto, por meio de discussões de interação entre
o filme, o conteúdo e os sujeitos.

Ficha técnica do
filme “EPIDEMIA”

Lançamento – ano

1995 (2h8min).

Dirigido por

Wolfgang Petersen.

Roteiro:

Laurence Dworet, Robert Roy Pool.

Elenco

Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland, Dustin Hoffman, Kevin
Spacey, Morgan Freeman, Patrick Dempsey, Rene Russo.

Gênero

Ação, Suspense, Drama.

Produção:

Arnold Kopelson, Gail Katz, Wolfgang Petersen.

Fotografia:

Michael Ballhaus.

Trilha Sonora:

James Newton Howard.

Nacionalidade

EUA.

Cor:

Colorido.

Estúdio:

Warner Bros.
Sam Daniels (Dustin Hoffman) é coronel-médico do exército
americano, além de ser o chefe do departamento de
pesquisas epidemiológicas. Ele investiga uma nova doença
contagiosa, que mata em pouquíssimo tempo e já dizimou

Sinopse
Epidemia

de um acampamento militar na África. Em virtude de um macaco
ter sido levado de forma clandestina para os Estados Unidos,
uma população de uma pequena cidade americana começa a
apresentar os mesmos sintomas da doença, porém o
contágio se desencadeia muito mais rapidamente, assim o
exército coloca a cidade sob quarentena. Mas quando o

cientista

do

exército

tenta

ajudar

a

população

é

inexplicavelmente afastado do caso.
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-12240/
Adaptado de:

http://www.cineclick.com.br/epidemia-1995.
Acesso em 28 out. 2014.

Para verificar se houve compreensão dos educandos em relação ao filme,
solicitar a elaboração de um relatório escrito individualmente, que será entregue ao
professor.

Atividade 3.
INSTRUÇÕES PARA O RELATÓRIO DO FILME
Nome do aluno: _______________________________________________
Nome do filme: ________________________________________________
Assistido em: _____/_____/_____.
Assunto que é tratado: _________________________________________
Tempo de filme:
Relatório: (1 lauda) Descreva do filme assistido; os pontos mais importantes;
os mais polêmicos; as questões abordadas pelo filme; ressalte a importância deste
filme para a sua formação; a relação do conteúdo do filme com o da disciplina;
pontos positivos (no que ele pode auxiliar tanto para disciplina quanto para sua
vida); pontos negativos (por que em sua opinião, o filme não foi de grande
importância?).
Adaptado

de

http://pt.scribd.com/doc/88568825/Modelo-de-Relatorio-de-

Filme. Acesso em 06 nov. 2014.

Responder as questões de análise do filme abaixo, em grupo, registrar em
seu caderno e expor aos colegas de sala em um debate.

Atividade 4.
QUESTÕES PARA ANÁLISE DO FILME
1. Qual o tema do filme? O que os realizadores do filme tentaram nos contar?
Eles conseguiram passar sua mensagem? Justifique sua resposta.

2. Você assimilou/aprendeu alguma coisa com este filme? O quê?
3. Algum elemento do filme não foi compreendido?
4. Do que você mais gostou neste filme? Por quê?
5. Qual é o personagem de que você menos gostou? Por quê?
6. Todos os eventos retratados no filme são verdadeiros? Descreva as cenas
que você achou especialmente bem coerentes e fiéis à realidade. Quais sequências
que parecem menos realistas? Por quê?
7. Qual a síntese da história contada pelo filme?
Adaptado

de

http://cinemahistoriaeducacao.wordpress.com/cinema-e-

educacao/sobre-cinema-e-educacao/questoes-que-podem-ser-usados-emqualquer-filme/. Acesso em 05 nov. 2014.

No intuito de ilustrar e espelhar o que acontece em ambientes onde a
descoberta científica ocorre, assista aos vídeos e baseado neles, relate em seu
caderno o que mudou na vida das pessoas a partir dessas descobertas.

Atividade 5.
CINEMINHA
Objetivo: identificar porque a vacina, a vacinação e todas as demais descobertas
científicas são importantes para a vida.
Orientações: Levar os vídeos baixados e passar na TV-pendrive ou no projetor
multimídia em sala de aula. Após, discuti-los com os educandos.
“Como

se

faz

uma

vacina.

Parte

1.wmv”

em

https://www.youtube.com/watch?v=t-pIyJmN7eI&feature=related (7”37’). Acesso em
19 nov. 2014.
“Produção de vacinas – Programa TVENDO E APRENDENDO” em
https://www.youtube.com/watch?v=3OElzu-AWqA (8”48’). Acesso em 19 nov. 2014.
Espelhando como as reações dos seres vivos são imprevisíveis e que para a
ciência cada detalhe faz uma enorme diferença, visualize o vídeo sobre vírus em
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12470
(6”33’). Acesso em 20 nov. 2014.
Vídeo

sobre

vírus

mostra

o

ciclo

do

HIV

https://www.youtube.com/watch?v=MDhnoenDQHs&list=UUkMalbeYln4BEoTeAqDf

GMA. (4”52’) Acesso em 18 nov. 2014.
Conheça

o

vírus

Ebola

pela

imagem

da

sua

estrutura

em

http://media.escola.britannica.com.br/eb-media/07/160507-050-FF60C61F.jpg.
Acesso em 18 nov. 2014.

Com os vídeos e o filme, algumas curiosidades, dúvidas e necessidades,
podem ter permanecido, para saná-las, será realizada uma pesquisa na internet com
posterior discussão.

Atividade 6.
ATIVIDADE DE PESQUISA (em duplas)
Objetivos: Conhecer a estrutura e características gerais dos vírus; o mecanismo de
infecção, de multiplicação e de transmissão como também algumas doenças virais
e sua prevenção.
Orientações: Para realizar a atividade levar os educandos ao laboratório de
informática, previamente agendado, para pesquisarem sobre vírus:
 O que é vírus;
 Características gerais;
 Estrutura;
 Multiplicação;
 Exemplos de três infecções virais humanas contendo: o vírus
causador, forma de contágio, de prevenção e de tratamento;
 Vacinas;
 A diferença entre microrganismos patogênicos e não patogênicos.

Possíveis sites para pesquisa:
http://www.todabiologia.com/ Acesso em 28 out. 2014.
http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/29171/microorganismos-patogenicos-e-nao-patogenicos Acesso em 16 nov. 2014.
http://www.abcdasaude.com.br. Acesso em 17 nov. 2014.

Leia o texto como complementação dos vídeos, da pesquisa e do debate.

Texto de apoio sobre vírus.
O que é?
A palavra vírus tem sua origem no latim e significa toxina ou veneno. O
vírus é um organismo biológico núcleo-protéico, cristalinos e puros, destituído de
metabolismo próprio, com grande capacidade de replicação, utilizando para isso a
estrutura de uma célula sadia (hospedeira). É um parasita intracelular obrigatório,
sendo agente causador doenças em animais e vegetais.
O vírus é formado por um capsídeo de proteínas que envolvem o ácido
nucléico,

que

pode

ser

RNA

(ácido

ribonucléico)

ou

DNA

(ácido

desoxirribonucléico). Em alguns tipos de vírus, esta estrutura é envolvida por uma
capa lipídica com diversos tipos de proteínas (envelope lipoprotéico).
A multiplicação viral pode ser realizada pelo ciclo lisogênico ou pelo ciclo
lítico. Eles podem infectar células eucarióticas (de animais, fungos, vegetais) e
células procarióticas (de bactérias).
A sua classificação ocorre de acordo com o tipo de ácido nucléico que
possuem, as características do sistema que os envolvem e os tipos de células que
infectam.

De

acordo

com

este

sistema

de

classificação,

existem

aproximadamente, trinta grupos de vírus.
Adaptado

de

www.atica.com.br/pnld2015/biologiahoje

e

http://www.todabiologia.com/microbiologia/virus.htm. Acesso em 28 out. 2014.

Sustentados pelos vídeos, filme e textos vistos solucione a atividade a baixo.

Atividade 7.
ATIVIDADE INDIVIDUAL
Após a pesquisa para se aprofundar mais no assunto, resolver as seguintes
tarefas no seu caderno:


Explicar a multiplicação de um vírus.



Esquematizar as formas e estruturas virais.

Após a resolução das tarefas será feita a correção e explicação das mesmas.
Então em dupla, completar o quadro a baixo:

COMPARAÇÃO ENTRE PATOLOGIAS VIRAIS

Atividade 8.
Doenças

Vírus

Formas de

Sintomas

contágio

Prevenção

Tratamento

Gripe
Herpes
Febre
amarela
Dengue
AIDS
HPV

Visando o aprofundamento no assunto, dividir os educandos em equipes,
cada uma escolhe um artigo para ler e discutir em grupo, com posterior exposição
oral aos colegas da sala do que entenderam do assunto.

Atividade 9.
LEITURA e DEBATE de ARTIGOS (em equipe)
Como são pesquisados e produzidos os medicamentos no Brasil? Acesse o
link e descubra http://www.scielo.br/pdf/rbfar/v12n1/a05v12n1.pdf. Acesso em 18
nov. 2014.
Vacina

antirrábica

descubra

o

porquê

de

sua

importância

em

http://www.scielo.br/pdf/rsp/v28n1/11.pdf. Acesso em 17 nov. 2014.
A Revolta da Vacina http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/473. Acesso em 18 nov.
2014.
Maiores e vacinados, reportagem da Veja sobre a importância da vacina
mesmo em adultos http://veja.abril.com.br/130411/maiores-vacinados-p-124.shtml.
Acesso em 19 nov. 2014.
Observe

pelo

link

do

que

o

vírus

Ebola

é

capaz

http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/58386/ebola-pequeno-grandeameacador. Acesso em 19 nov. 2014.
Citomegalovírus, o que é e qual sua consequência? Descubra em
http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/57118/citomegalovirus.
em 19 nov. 2014.

Acesso

OMS (Organização Mundial da Saúde) aprova uso de tratamentos não
homologados contra o

ebola,

veja

mais em

http://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2014/08/oms-aprova-uso-de-tratamentos-nao-homologados-contra-oebola.html. Acesso em 18 nov. 2014.
Sobre

a

primogenitura

entre

vírus

e

bactérias,

verifique

no

link

http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/44965/o-reino-monera-e-os-virusum-ser-a-parte. Acesso em 17 nov. 2014.
Como as bactérias ficam resistentes aos antibióticos? Tire a dúvida ao
acessar http://saude.hsw.uol.com.br/resistencia-a-antibioticos.htm. Acesso em 17
nov. 2014.
Concluída a atividade em seu grupo, os educandos farão a exposição dos
pontos mais importantes do artigo lido aos demais, sob a orientação do professor.

Considerando os vídeos, o filme e o próprio livro didático, os educandos
construirão um modelo de vírus em grupo, com posterior explicação aos demais da
sala.

Atividade 10.
CONSTRUÇÃO MODELOS DE VÍRUS (em grupos).
Objetivos: Conhecer e manusear as variadas formas e estruturas dos vírus.
Orientações: dividir a turma em grupos, onde cada um escolherá um tipo de vírus
para construir.
Material: bolas de isopor ou papel mache e outros.
Metodologia: montar um modelo de vírus encontrado na pesquisa. Depois de
construí-los, explicar às outras equipes as características estruturais e componentes
químicos do seu modelo.

Etapa 3

Objetivo

Contextualizar

os

seres

moneras,

estrutura,

efeitos

e

consequências.
Conhecer

e

entender

as

estruturas

dos

procariontes,

seu

funcionamento e a consequência deles.

Conteúdo

Bactérias

Materiais

Aparelho de DVD, TV-pendrive, vídeo, pendrive, livro didático,

necessários

laboratório de informática, sulfite, lápis, caneta e borracha.

Tempo

9 horas/aula

previsto

Iniciando este novo assunto para sensibilizar e como conteúdo de ensino,
acesse e baixe os vídeos, animações e imagem abaixo, para instigar a curiosidade e
interesse nos educandos:

Atividade 11.
SEÇÃO CINEMA
Objetivo: Conhecer a estrutura e características gerais das bactérias; sua variação
genética e evolução.
Orientações: Levar os vídeos baixados e passar na TV-pendrive ou no projetor
multimídia em sala de aula. Após, discuti-los e refletir com os educandos.
Olhe no vídeo como o celular pode ser tão sujo como a sola de um sapato,
em

https://www.youtube.com/watch?v=I-

skEkaF4C4&feature=PlayList&p=9AE6280CE0D3DEF2&playnext_from=PL&playne
xt=1&index=21 (2”49’). Acesso em 20 nov. 2014.
Bactérias, https://www.youtube.com/watch?v=VbXZc0Y1-eQ. Acesso em 18
nov. 2014. (parte 1, tempo: 9”2’).
Bactérias, https://www.youtube.com/watch?v=xn0wtf2y0fU. Acesso em 18
nov. 2014. (parte 2, tempo: 10”21’).
Bactérias e a causa de sua variabilidade genética: (Transformação
https://www.youtube.com/watch?v=jOmDkr8AU0s

(0”45’).

Transdução

(0”54’).

https://www.youtube.com/watch?v=XkPDk1lbflY

Conjugação

https://www.youtube.com/watch?v=lwzNOdF7L2c) (1”05’). Para os três, acesso em
18 nov. 2014. (são em inglês)
O vídeo mostra como as bactérias podem ficar resistentes aos antibióticos
acesse

e

observe

em

https://www.youtube.com/watch?v=BiV-

FvoiieY&feature=related (2”44’). Acesso em 20 nov. 2014.
Animação

sobre

bactérias

mostra

características

e

reprodução

http://www.planetabio.com/monera.html. Acesso em 20 nov. 2014.
Animação que conta a história de como foi descoberta por acaso a penicilina,

um

dos

antibióticos

mais

poderosos

contra

infecções.

Disponível

em

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1819
1. Acesso em 23 nov. 2014.
Visualize

a

imagem

dos

tipos

de

bactérias

em

http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/bacteria2.jpg. Acesso em 18 nov. 2014.
Concluído o estudo dos vídeos, sugerir aos educandos que discutam com os
colegas sobre o que observaram e como estas imagens/vídeos ofereceu uma
melhor assimilação do conteúdo nas aulas de biologia, anotando suas conclusões
no caderno.

Leitura e reflexão do texto complementando os vídeos.

Texto de apoio sobre bactérias.
Reino Monera ou Seres Procariontes.
Monera é um obsoleto reino biológico e o pioneiro na classificação científica
dos outros cinco. Ele compreende organismos com organização celular procarionte
(organismos unicelulares sem a membrana que envolve o núcleo – carioteca – e
sem a presença de proteínas associadas ao DNA). Pode viver em comensalismo,
mutualismo, como parasita (patológico ou não) e como decompositor. Elas podem
ser seres heterótrofos por absorção ou, autótrofos por fotossíntese ou por
quimiossíntese. E ainda, classificados em decorrência da forma e do tipo de parede
celular que possuam. Reproduzem-se de forma assexuada e sexuada.
Por esta razão, este reino foi algumas vezes chamado de Procariota ou
Procariotae. Recentes análises da sequência de DNA e RNA têm demonstrado que
há dois grupos principais de procariontes: Bactéria e Archae (organismos
procariotas, geralmente quimiotróficos – não necessitam de oxigênio –, capazes de
sobreviver em lugares extremos).
Atualmente, Bactéria, Archae e Eucariota (núcleo envolto por membrana)
estão classificados em domínios separados.
Adaptado

de

http://www.todabiologia.com/microbiologia/reino_monera.htm

Acesso em 29 out. 2014

No intuito de aprofundar e sondar qual a aquisição ou construção de
conhecimento que sucedeu resolver esta atividade.

Atividade 12.
EXPLORANDO A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS
Objetivos: Conhecer e reconhecer a estrutura, as características gerais e as formas
de reprodução das bactérias; seu habitat; algumas doenças bacterianas e sua
prevenção.
Orientações: Em decorrência aos vídeos e apoiados neles, orientar os educandos
para responder o que se pede:
 A diferença entre eubactéria e archaebactéria.
 Qual o habitat dos seres procariontes?
 Como se reproduzem?
 Cite três doenças causadas por bactérias incluindo: a bactéria
causadora, a forma de contágio, como fazer a prevenção e qual o
tratamento;
 Para a humanidade as pesquisas realizadas com bactérias são muito
importantes, por quê?
 Antibióticos (O que são? Como são fabricados e para quê?).
 Para finalizar e sistematizar do conteúdo será realizado seminários em
grupos.

Para fixar os conhecimentos adquiridos e construídos, edificar modelos de
bactérias.

Atividade 13.
CONSTRUÇÃO DE UM MODELO REPRESENTATIVO
DE BACTÉRIA (em grupos).
Objetivos: Mostrar e conscientizar sobre as formas e estruturas bacterianas, bem
como suas consequências.
Orientações: Pedir que os educandos se dividam em grupos e cada um construa
um tipo diferente de bactéria, denomine suas partes, do que é composta, que tipo
de consequência ela traz, para ao término da atividade expor aos colegas.
Apresentação de imagens de bactérias
Conforme a apresentação de imagens solicitar aos alunos que construam um

modelo esquemático de bactéria.
Material: papel mache e outros.
Metodologia: montar um modelo de bactéria encontrado na pesquisa. Depois
de construí-los, explicar às outras equipes as características estruturais e
componentes químicos do seu modelo.
Exposição dialogada sobre a estrutura de bactéria a partir dos modelos.

Contextualizar os seres protistas, suas partes, efeitos e

Etapa 4

consequências.

Objetivo

Conhecer e compreender as estruturas dos protozoários, seu
funcionamento e a consequência deles.

Conteúdo

Protozoários microscópicos.

Materiais

Aparelho de DVD, TV-pendrive, vídeo, pendrive, livro didático, sulfite,

necessários
Tempo

lápis, caneta e borracha.
9 horas/aula

previsto

Vamos iniciar este tema com vídeos para sensibilizar sobre a vida e a
importância dos protozoários. Acesse e desvende suas peculiaridades.

Atividade 14.
APRECIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Objetivo: Conhecer a estrutura e características dos protozoários; seu habitat,
nutrição e doenças decorrentes deles.
Orientações: baixar os vídeos e passar na TV-pendrive ou no projetor multimídia em
sala de aula. Após, discuti-los e refletir com os educandos sobre sua relevância.
Malária – Ciclo de Vida. Vídeo legendado, que explica o contágio da malária
em

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=15535

(5”52’). Acesso em 27 nov. 2014.
Vida – O vídeo mostra o habitat, a nutrição, a reprodução, como a variedade
de

formas,

dos

protozoários.

Disponível

em

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/14831/Vida.zip?seque
nce=12 (14”30’). Acesso em 27 nov. 2014.

Protista – O Reino Protista – Unicelulares Eucariontes. Vídeo que explica
como

são

os

seres

do

reino

protistas.

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9092
(9”58’). Acesso em 27 nov. 2014.
Protista – Paramécio e Companhia. O vídeo explica sobre os protozoários e
algumas

de

suas

patologias

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9093
(7”15’). Acesso em 27 nov. 2014.

Complementação dos vídeos por meio da leitura e reflexão do texto de apoio.

Texto de apoio sobre bactérias.
Reino Protista (Protoctista).
Este reino é composto de seres eucariontes, alguns unicelulares e
heterótrofos, que além das organelas celulares típicas, apresentam estruturas de
locomoção, nutrição, sustentação e regulação osmótica, como os protozoários (aos
quais nos deteremos); outros são uni ou pluricelulares e autótrofos (algas).
Os protistas heterótrofos que incorporam seus alimentos por absorção ou
ingestão. Alguns são de vida livre outros são parasitas. Vivem na água doce, mar e
solos úmidos. A maioria dos protozoários vive isoladamente e uns poucos formam
colônias. Sob condições favoráveis, são ativos, movimentando-se livremente; porém
sob condições desfavoráveis, formam cistos, que resistem à desidratação, choques
mecânicos e variações de temperatura. A reprodução deles pode ser assexuada,
por bipartição ou divisão múltipla, e sexuada por conjugação ou por alternância de
gerações (divisão múltipla e formação de gametas).
Protozoários são classificados usando um critério artificial de separação
baseado na capacidade de locomoção e no tipo de estrutura utilizada para o
deslocamento e/ou captura de alimento.
Adaptado de: LINHARES, Sérgio V. e GEWANDSZNADJER, Fernando
Biologia

Hoje,

ed.

Ática,

2ª

edição

–

2013.

Disponível

em

www.atica.com.br/pnld2015/biologiahoje. Acesso em 16 nov. 2014.

Buscando uma melhor compreensão do assunto e a percepção de que os
protozoários estão em toda parte, realize a seguinte prática.

Atividade 15.
ATIVIDADE PRÁTICA: OBSERVAÇÃO DE PROTOZOÁRIOS
Objetivos: conhecer e reconhecer as características dos protozoários.
Orientações: levar os educandos ao laboratório de biologia ou trazer o microscópio, a
lamina e a lamínula para a sala de aula, a fim de mostrar-lhes as estruturas e formas
dos protozoários.
Materiais: lâmina e lamínula; água sem tratamento; folha ou raiz ou algodão;
papel higiênico; microscópio.
Metodologia: Colocar numa lâmina 3 gotas de água não tratada; adicionar
fiapos de algodão; cobrir com lamínula; secar o excesso de água com papel higiênico;
observar no microscópio iniciando no menor aumento.
Adaptado de http://www.dbi.uem.br/marion/aula3-1b.pdf. Acesso em 24 nov.
2014.

Inferindo seu conhecimento adquirido, resolva a atividade:

Atividade 16.
ATIVIDADE DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Objetivos: Conhecer a estrutura, características gerais e reprodução dos
protozoários; seu habitat; algumas doenças causadas por eles e sua prevenção.
Orientações: levar os educandos à biblioteca onde utilizarão coleções de biologia
para realizar pesquisa bibliográfica referente aos temas que seguem:
 Desenhe as principais características e estruturas dos protozoários;
 Qual o habitat dos protozoários?
 Como se reproduzem?
 Cite três doenças causadas por protozoários incluindo: o protozoário
causador, a forma de contágio, como fazer a prevenção e qual o
tratamento;
 Por que é importante estudar esses organismos?
Para finalizar e sistematizar do conteúdo será realizado seminários em grupos.
Sugestão de autores/coleções de livros didáticos para realizarem a pesquisa:

AMABIS, José M. e MARTHO, Gilberto R. Biologia em Contexto, ed. Moderna, 1ª
edição – 2013;
BIZZO, Nélio M. V. Novas Bases da Biologia, ed. Ática, 2ª edição – 2013;
BRÖCKELMANN, Rita H. Conexões com a Biologia, ed. Moderna, 1ª edição –
2013;
CÉSAR, S. Júnior, SEZAR, Sasson, CALDINI, Nelson J. Biologia, ed. Saraiva, 11ª
edição – 2013;
FAVARETTO, José A. Biologia Unidade E Diversidade, ed. Saraiva, 1ª edição –
2013;
LINHARES, Sérgio V. e GEWANDSZNADJER, Fernando Biologia Hoje, ed. Ática,
2ª edição – 2013; www.atica.com.br/pnld2015/biologiahoje. Acesso em 16 nov.
2014.
LOPES, Sônia G. B. C. e ROSSO, Sergio Bio, ed. Saraiva, 2ª edição – 2013;
MENDONÇA, Vivian L. Biologia, ed. AJS, 2ª edição – 2013;
TAKEUCHI, Márcia R. e OSORIO, Tereza C. Ser Protagonista – Biologia, ed. SM,
2ª edição – 2013;

Relacionado com os protozoários, complete o quadro com o que se pede.

ANÁLISE DOS PROTOZOÁRIOS ENTRE SI

Atividade 17
Protozoários

Características

com:

Habitat

Reprodução

Função

Dois

ecológica

exemplos

Pseudópodes
Cílios
Flagelos
Sem organela
de locomoção

Nesta atividade, a fim de finalizar e sistematizar o conteúdo, os educandos
preencherão o quadro comparando os microrganismos, especificando seu habitat;
suas formas de reprodução; e, qual a função deles na saúde, na ecologia, na
indústria e/ou na economia.

COMPARAÇÃO ENTRE OS MICRORGANISMOS

Atividade 18
Microrganismos

Habitat

Reprodução

Saúde

Ecologia

Indústria/
economia

Vírus
Bactérias
Protozoários

Etapa 5

Investigação do conhecimento científico posterior à sua
organização.
Investigar o conhecimento adquirido e construído pelos educandos

Objetivo

sobre microrganismos e a aplicabilidade dos filmes e vídeos para a
sua compreensão.

Conteúdo
Materiais
necessários
Tempo
previsto

Microrganismos e filmes.
Questionário impresso e caneta.

2 horas/aula

Atividade 19.
QUESTIONÁRIO FINAL
Escola: Colégio Estadual Senador Teotônio Vilela – EFMP.
Nome do aluno: _________________________________________
Idade: _______
Gênero: Fem. (

)

Masc. (

)

1. Qual a finalidade de assistir filmes/vídeos em sala de aula?
2. Você conseguiu estabelecer relações entre os filmes/vídeos expostos e o
conteúdo científico trabalhado? Explique.
3. Em que momentos você consegue estabelecer mais relação entre os
filmes/vídeos e o conteúdo científico, quando são expostos antes do conteúdo,
durante ou após? Dê um exemplo.

4. Você acha que os filmes/vídeos podem auxiliar na compreensão dos
conteúdos de biologia? Como?
5. Dos filmes/vídeos trabalhados qual você mais gostou? Por quê?
6. Dos conteúdos trabalhados, qual você considera que aprendeu mais? Por
quê?
7. A partir do que estudamos quais são as características que definem os
microrganismos?
8. Faça a correspondência entre as doenças e os seres que as causam:

.

a) Bactérias

(

) dengue, ebola, herpes, poliomielite, gripe.

b) Protozoários

(

) tétano, cólera, tuberculose, botulismo, sífilis.

c) Vírus

(

) malária, doença de chagas, toxoplasmose,
amebíase, giardíase.

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Esta unidade didática contempla a carga horária de 32h/aulas para o seu
desenvolvimento e sua aplicação. Sendo organizada em cinco etapas onde são
analisados filmes/vídeos referentes ao conteúdo planejado. Em cada etapa é
realizada atividades de sensibilização, perguntas sobre o conteúdo do filme/vídeo.
Cogitando a contextualização com o cotidiano dos educandos foi usado um
vocabulário compatível com o público alvo e seu nível escolar.
Professor, ter consciência de que usar recursos audiovisuais por si só não
garante grande significação na aprendizagem, é demasiadamente relevante, por
isso precisa ser explorado adequadamente. Para tanto, se faz necessário muito
discernimento ao se objetivar o que é almejado com o uso desses recursos, que
além de instigar, precisa beneficiar a assimilação do que se esta estudando.
O professor deve estar consciente de seu papel como educador, pois como
diz Moran (1995), “o vídeo ajuda a um bom professor, atrai os alunos, mas não
modifica substancialmente a relação pedagógica”. Ou seja, a responsabilidade de
orientar, explicar, esclarecer, isto é, ensinar, é do professor.
Sendo assim, não se deve apenas passar o filme/vídeo aos educandos, e sim
proporcionar a sua contextualização, além do diálogo entre a essência do que se
assiste e o conteúdo que vê em sala.
A fim de diversificar a aula, o professor precisa utilizar-se da variedade de
recursos existentes na internet e no colégio, como filmes, vídeo e imagens, dicas de
aulas práticas, artigos, revistas, livros didáticos e outros.
A matéria de que se trata aqui, nas etapas desta produção, encontra-se
sequenciada nos livros didáticos, todavia, nada impede que o educador ao ministrálas troque as ordens e faça adaptações sempre que julgar necessário.
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