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O plano de desenvolvimento tem como objetivo facilitar o planejamento e a organização do 

seu trabalho em cada bimestre, sugerindo práticas de sala de aula além das três sequências didáticas, 

do material digital audiovisual e da proposta de acompanhamento da aprendizagem. Pretende-se, com 

isso, contribuir para a implementação do livro na escola de forma coerente com as metodologias e 

com os pressupostos teóricos adotados pela presente obra.  

Neste primeiro plano de desenvolvimento, serão abordados os aspectos gerais da gestão da 

sala de aula, considerando que a transição dos estudantes para uma realidade diferente da que 

estavam acostumados nos anos iniciais do Ensino Fundamental ocorre nesse primeiro bimestre. Além 

disso, há orientações mais completas a respeito das atividades didático pedagógicas como um todo, 

considerando a proposta da presente obra, as sequências didáticas na organização bimestral e o 

material digital audiovisual. Algumas propostas de acompanhamento de aprendizagem dos estudantes 

também serão abordadas.  

Considerando que os aspectos elencados permeiam toda a obra e não são específicos de um 

determinado bimestre, o plano está organizado de forma a evitar repetições desnecessárias de temas.  

Depois disso, apresentamos os tópicos que se referem mais espeficicamente ao bimestre. Eles 

se repetirão nos demais planos de desenvolvimento dos bimestres seguintes. São eles:  

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desenvolvidas. 

2. Quadro com os objetos de conhecimento, as habilidades da BNCC e os capítulos da 
obra relacionados ao bimestre em questão. 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades. 

4. A aprendizagem dos estudantes. 

5. Projeto integrador. 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos estudantes. 
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Temas gerais pertinentes ao sexto ano 

1. Gestão da sala de aula 

Gestão da sala de aula deve ser entendida como o conjunto das ações desenvolvidas por você 

para criar um ambiente favorável ao processo de ensino e aprendizagem. Em sala de aula, sua relação 

com os estudantes é dinâmica, vai sendo definida e redefinida a cada nova aula e influenciando os 

comportamentos e ações de ambos. Essa interação desenvolve-se por meio da negociação de 

significados de diferentes rotinas, situação a situação.  

Assim, gerir a sala de aula envolve organizar o espaço e o tempo, planejar o trabalho a ser 

realizado, mediar conflitos e estabelecer as regras de convívio  junto com os estudantes, de modo 

a gerar confiança mútua e colocar cada estudante como parceiro na criação e na manutenção de 

situações propícias para o desenvolvimento do trabalho. 

Auxilio à transição para os anos finais do Ensino Fundamental 

O primeiro semestre do sexto ano é uma etapa de transição entre as práticas de sala de aula 

próprias dos anos inicias do Ensino Fundamental e as novas rotinas e práticas mais características dos 

anos finais dessa etapa. Para auxiliar nesse processo, é importante que os professores das turmas atuem 

de modo coeso no desenvolvimento dos aspectos práticos ligados a essa nova fase de escolarização.  

O primeiro grande impacto se deve ao fato de que os estudantes estavam habituados a um ou, 

no máximo, dois professores durante o período em que estavam na escola. Nos anos finais do Ensino 

Fundamental, o número de professores é maior e o período escolar fragmentado em aulas de 45 a 50 

minutos. A troca de professores ao longo do período pode gerar uma sensação de insegurança nos 

estudantes, o que se reflete em seu comportamento em sala de aula. Para reduzir a inquietação nesse 

momento de transição, sugere-se chamar os estudantes pelo nome, aproveitando os momentos de 

realização de atividades para circular pela sala de aula e para falar individualmente com eles. 

Outro aspecto a ser considerado é a organização da rotina escolar que, na maioria dos casos, 

era feita pelo professor no canto do quadro de giz, e os estudantes podiam ter acesso ao que viria a 

seguir sem que isso fosse uma responsabilidade deles. Ter um quadro de horários afixado na sala 

com cores diferentes para indicar cada uma das disciplinas e orientar os estudants a consultá-lo será 

de grande ajuda na organização da rotina diária. Solicite que eles tenham um horário de aulas colado 

na agenda e explique a importância de consultá-lo sempre, em especial no dia anterior à aula, a fim 

de organizar as tarefas e a mochila. Isso evita, por exemplo, problemas de esquecimento de 

materiais e datas de entrega de atividades, que podem atrapalhar a rotina e o andamento das 

atividades planejadas para o dia. 

Oriente os estudantes a reconhecer a importância da utilização da agenda escolar como 

instrumento de organização pessoal; é fundamental aprenderem a utilizá-la e a marcar nela as datas de 

entrega de trabalhos, tarefas e outras atividades. Especialmente no primeiro bimestre, incentive-os a 
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estabelecer uma rotina de estudo e trabalho em casa. Uma dúvida bastante comum dos estudantes é se 

marcam a atividade no dia em que ela foi pedida ou no dia de entrega; oriente-os a marcar no dia da 

entrega. Em consenso com os professores das demais disciplinas, proponha uma forma de anotação 

unificada e ajude os estudantes a realizá-la; isso facilitará que se apropriem da nova rotina. 

Ao longo do tempo, os estudantes se habituarão com a nova rotina e essas práticas podem ser 

transformadas de modo a atender às novas demandas. É importante que cada professor tenha em 

mente que os estudantes precisam aprender a se organizar e aprender a estudar, para viabilizar 

condições favoráveis ao desenvolvimento de suas potencialidades.  

Gestão do tempo 

Um bom planejamento é fundamental para a gestão do tempo em sala de aula. No momento 

de planejar as atividades, deve-se considerar o ritmo de trabalho dos estudantes, o nível de 

complexidade das atividades realizadas e o tipo de habilidade que se pretende desenvolver.  

Antes de iniciar qualquer atividade, seja individual ou em grupo, é importante conversar com 

os estudantes sobre o que se espera deles e em que tempo. Juntos, avaliem quanto tempo eles 

dispõem fora da sala de aula para a realização da atividade. Além de favorecer a gestão do tempo na 

escola, esse tipo de proposta facilita o desenvolvimento da noção de tempo dos estudantes fora da 

sala de aula e os auxilia em situações de estudo, por exemplo.  

É recomendável que você registre, em um caderno específico para este fim, seu planejamento 

semanal, o tempo determinado para cada atividade, os materiais necessários para sua realização e as 

perguntas que poderão ser feitas pelos estudantes. Relacione, também, o que foi proposto com o que 

foi concluído e faça observações que podem ajudar no aperfeiçoamente e consequente melhoria nos 

próximos planejamentos.  

Preparação antecipada de material extra e de experimentos 

Um planejamento bem elaborado deve prever a utilização de diferentes estratégias para a 

efetivação do processo de ensino e aprendizagem, o que inclui o uso de materiais diversos para a 

realização das atividades de sala de aula. Assim, a cada bimestre, avalie o que a obra propõe e selecione 

o que considerar relevante para sua realidade e concepções pedagógicas. Há muito material disponível 

para escolha e adequação a seus objetivos educacionais. Além disso, analise o conteúdo audiovisual 

oferecido e utilize esse material de forma que atenda suas expectativas e seus anseios pedagógicos. 

Para as atividades experimentais, os materiais propostos são simples, mas devem ser 

providenciados com antecedência; avalie a possibilidade de solicitá-los aos estudantes, caso não tenha 

na escola. Igualmente importante é determinar o tempo adequado para a realização da atividade. 

Se a tarefa para casa exigir pesquisa, recortes de revistas ou jornais, entre outras atividades 

que requerem mais tempo, estabeleça pelo menos uma semana de prazo para a realização. É 

importante também considerar a hipótese de os estudantes não terem acesso a esses materiais em 
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casa. Nesse caso, o uso da biblioteca ou a organização de um “cantinho de revistas e jornais” na sala 

de aula podem ser boas estratégias.  

Os estudantes podem precisar de mais tempo para providenciar alguns recursos, por exemplo, 

materiais para pinturas, recicláveis para construção de modelos e maquetes, entre outros. Nesses 

casos, combine o prazo de entrega com eles. Seja qual for a situação e o tipo de material necessário, 

auxilie-os na marcação desse compromisso na agenda. 

Dependo da disponibilidade de espaço na escola, as atividades podem ser realizadas na sala 

de aula, no laboratório ou em outro espaço a ser combinado com a direção.  

A realização de atividades práticas relacionadas ao tema estudado é de grande importância 

para o ensino de Ciências da Natureza. Essas atividades podem se configurar como de demonstração, 

de construção de modelos ou de realização de experimentos. Em todas essas situações, sua condução 

deve propiciar um momento de levantamento de hipóteses, discussão de pontos de vista, observação 

dos resultados e elaboração de conclusões, que são habilidades importantes relacionadas à 

investigação científica. 

Durante a realização de atividades práticas, se não houver laboratório de Ciências da Natureza 

na escola, organize a sala de modo que os estudantes possam observar o experimento de 

demonstração quando ele for realizado por você. No caso de experimentos feitos em grupo, organize 

o espaço para que os estudantes possam trabalhar em suas montagens e ocupar posições que 

favoreçam a troca de ideias sobre o trabalho realizado. Independentemente do tipo de experimento e 

do local no qual sejam realizados, oriente os estudantes a anotar procedimentos, hipóteses, resultados 

e conclusões. Depois de debatidas as conclusões, retome as hipóteses iniciais e troque ideias com os 

estudantes sobre as semelhanças e as diferentes entre elas e o resultado final.  

Organização do espaço da sala de aula 

A disposição das carteiras na sala deve ser planejada de acordo com a atividade a ser realizada.  

A organização das carteiras de maneira individual favorece atividades planejadas para verificar 

o desenvolvimento de cada estudante e sua maneira de pensar ao resolver uma atividade. Caso as 

carteiras sejam organizadas em fila, observe o mapeamento da sala e avalie a necessidade de mudar 

alguns estudantes de lugar. Verifique se há alguém com dificuldade para ler o que está apresentado 

no quadro de giz e coloque-o mais próximo a ele; considere também a possibilidade de alertar os 

familiares sobre a necessidade de uma consulta ao oftalmologista, pois, muitas vezes, é na escola que 

os problemas de visão são primeiramente detectados. Caso tenha em sala estudantes com algum 

tipo de deficiência, atente para que eles estejam sempre integrados com os demais e não isolados em 

um canto da sala de aula. Eles devem se sentir parte do grupo e o grupo tem que sentir que eles fazem 

parte desse coletivo.  

As carteiras dispostas duas a duas ou em pequenos grupos favorecem a realização de 

atividades nas quais a troca de ideias e de conhecimentos é importante para o desenvolvimento dos 
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estudantes. Além disso, é uma organização propícia para trabalhar com jogos, por exemplo. Nesse tipo 

de organização, é importante planejar a quantidade de integrantes de cada grupo, de modo que a 

atividade seja bem-sucedida. 

A distribuição das carteiras em “U” é indicada para atividades de debate, troca de opiniões e 

registros coletivos. São momentos propícios para desenvolver a empatia e o respeito mútuo. 

 

2. Atividades didático-pedagógicas  

Leitura e interpretação textual 

O desenvolvimento de habilidades relacionadas à leitura e à interpretação de textos perpassa 

todas as áreas do conhecimento, uma vez que a linguagem escrita é fundamental para a divulgação de 

informações e disseminação do conhecimento socialmente construído. A capacidade de ler e de 

interpretar textos é construída e desenvolvida nos estudantes desde os anos iniciais do Ensino 

Fundamental até o final do Ensino Médio. As demandas de leitura passam a ser mais complexas ao 

longo do tempo e cabe aos professores orientar o trabalho e mediar a interação dos estudantes com 

os diferentes tipos de texto que lhes forem apresentados.  

As orientações a seguir vão auxiliá-lo no desenvolvimento sistemático das habilidades de 

leitura dos estudantes.  

• Oriente os estudantes a fazer uma leitura silenciosa prévia do texto e a anotar termos ou 
expressões cujo significado desconheçam. 

• Faça um levantamento das palavras que geraram dúvidas e questione os estudantes sobre 
o que podem inferir sobre seus significados com base no contexto no qual ela se insere.  

• Solicite, sempre que necessário, o uso do dicionário para a busca do significado das 
palavras desconhecidas.  

• Proponha uma nova leitura do texto, agora com as dúvidas sobre o vocabulário sanadas. 

• Quando os textos forem mais longos, ou mais complexos, realize uma leitura coletiva de 
forma a esclarecer possíveis dúvidas dos estudantes. Cabe ressaltar que a leitura 
compartilhada entre você e sua turma constitui-se em uma ferramenta poderosa para  
que os estudantes possam ter referências de como interagir com os textos. Na leitura 
compartilhada, o objetivo central é a construção coletiva dos sentidos do texto, em que o 
professor assume o papel de leitor mais experiente na situação didática, colaborando para 
a compreensão do que é lido.  

• Peça aos estudantes que citem palavras-chave ou frases que simbolizam os significados do 
texto e as listem no quadro de giz.  

• Apresente questões reflexivas que possam ser inseridas no contexto do tema abordado no 
texto e inicie um debate ao término da atividade.    
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Leitura e análise de imagens  

Uma ferramenta importante de divulgação e compreensão de temas da área de Ciências da 

Natureza é, sem dúvida, o uso de imagens. Elas são amplamente utilizadas em diversos materiais: 

artigos científicos, livros didáticos, revistas de divulgação cientifica, livros paradidáticos e muitos  

outros que servem de apoio ao professor. Nesse sentido, desenvolver nos estudantes habilidades 

associadas à leitura e à análise de imagens é fundamental para que eles possam se tornar leitores 

competentes e tenham autonomia de pesquisa e estudo. 

Assim como ocorre com a leitura de textos, os estudantes devem ser orientados a realizar 

leituras de imagens de diferentes características, interpretá-las e delas extrairem informações 

relevantes para a compreensão do tema estudado. Para isso, a leitura das imagens que aparecem no 

Livro do Estudante e em outros materiais utilizados em suas aulas deve se tornar uma prática 

recorrente em sala de aula.  

As questões a seguir vão auxiliá-lo no desenvolvimento das habilidades de leitura e de análise 

de imagem dos estudantes.  

• Qual o propósito da imagem? 

• Quais elementos ela apresenta? 

• Qual informação é passada na legenda? 

• Como a imagem se relaciona com o texto? 

Caso haja em sala de aula estudantes com deficiência visual ou cegos, incentive a turma a fazer 

a leitura oral do que estão vendo. Isso possibilita que eles participem do processo de inclusão e 

entendam melhor a realidade do colega com essa deficiência. Propice a inclusão de todos de modo 

respeitoso e estimulante.  

Atividades de pesquisa   

Atividades que envolvem pesquisas são grandes aliadas do processo de ensino e aprendizagem. 

Elas desenvolvem nos estudantes competências relacionadas à busca de informações de forma 

autônoma, essenciais para a construção do conhecimento não só no momento de escolarização, mas 

para todo seu percurso de vida. Para que as atividades de pesquisa cumpram esse papel, elas devem, em 

um primeiro momento, ser avaliadas pelo professor, que auxiliará os estudantes no desenvolvimento de 

uma postura crítica sobre as fontes de pesquisa e pontos de vista de diferentes autores.  

Essas atividades devem ser bem orientadas para que os estudantes tenham clareza sobre o 

que pesquisar e onde buscar as informações necessárias para elaborar as respostas às questões 

propostas. A orientação sobre a pesquisa de informações em fontes confiáveis é fundamental uma vez 

que há um grande número de sites, blogues e vídeos que divulgam informações e apresentam 

conceitos de forma equivocada.  
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Os instrumentos de sistematização dos resultados das pesquisas devem ser pensados de modo 

a favorecer a apropriação e a reelaboração das informações recebidas. Propostas adequadas de 

sistematização e de apresentação dos dados e das informações coletadas evitam que os estudantes 

copiem respostas prontas da internet, de livros e de revistas. Oriente os estudantes a indicar sempre 

a fonte de pesquisa e os créditos de imagens, vídeos e textos. 

Observação dos fenômenos  

Atividades que envolvem a observação direta e indireta do fenômeno estudado ou de seus 

impactos no ambiente próximo estimulam os estudantes a exercitar sua curiosidade, investigar e 

refletir sobre o que observam e, com base nessas ações, elaborar hipóteses, conclusões ou propor 

soluções para situações-problema. 

O estímulo à observação pode ser algo desenvolvido de forma recorrente com os estudantes 

em sala de aula. Pergunte sobre eventos do seu cotidiano de modo que eles percebam detalhes mais 

profundos sobre esses acontecimentos e pratiquem o exercício da observação em seu dia a dia. 

Também podem ser utilizados jogos, imagens e atividades experimentais de observação para essas 

mesmas finalidades. É importante que essas atividades proponham também a formulação de 

hipóteses sobre o que é observado. Estimule sempre o debate e a exposição de diferentes pontos de 

vista e, por meio de perguntas, propicie aos estudantes a possibilidade de tirar conclusões acertadas 

sobre o que observaram. 

Registro e sistematização 

O levantamento do conhecimento prévio dos estudantes deve permear os diversos momentos 

pedagógicos do ano letivo. Ao iniciar um novo assunto, é recomendável que você conheça os saberes 

já apropriados, seja ele construído na escola, na interação com seus pares, pela leitura de livros e 

revistas, pelos programas de televisão e de todas as demais possibilidades que fazem parte do modo 

como construímos nosso repertório cultural. Os estudantes vêm para sala de aula com modelos 

alternativos de explicação para os fenômenos naturais. Essas explicações, muitas vezes de senso 

comum,  servem de suporte inicial para a incorporação dos saberes construídos com base em conceitos 

científicos e devem ser transformados com o tempo. Muitas vezes essas concepções podem auxiliar o 

professor na formulação de perguntas que desequilibram os conhecimentos já constituídos e levam à 

necessidade de construção de novas explicações utilizando os conhecimentos científicos.  

Para que o processo de construção dessas novas concepções e o desenvolvimento de 

habilidades seja efetivo, é necessária uma etapa de investigação inicial dos saberes, de construção 

dos novos saberes e de sistematização do que foi construído. Esse registro e sistematização podem 

ocorrer de diferentes formas e você, como mediador do processo de desenvolvimento dos 

estudantes, pode propor situações distintas ampliando o repertório dos estudantes e propiciando o 

seu desenvolvimento como estudante autônomo. Entre as diferentes possibilidades existentes, é 

possível citar: 
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• elaboração de sínteses; 

• elaboração de perguntas e respostas sobre o tema; 

• elaboração de relatórios sobre as práticas; 

• registro das aulas; 

• elaboração de desenhos com suas respectivas legendas; 

• lista de termos-chave. 

 

3. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O processo de avaliação deve ser contínuo e permanente, com base na observação, no 

acompanhamento e na análise de situações em sala de aula. A observação e a escuta atenta permitem 

diagnosticar o nível de desenvolvimento e propor intervenções que permitem atender às demandas 

do grupo e também às demandas individuais. Ao avaliar continuamente, você tem a oportunidade 

também de se autoavaliar e replanejar suas ações para que elas se tornem efetivas e contribuam para 

o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes.  

Para esse processo, é necessário planejar diferentes estratégias e instrumentos de avaliação, 

por exemplo:  

• debates em sala de aula; 

• realização de atividades, como as propostas no Livro do Estudante; 

• apresentação de trabalhos em grupo; 

• perguntas e questionamentos feitos durante as aulas; 

• produções de atividades práticas; 

• relatórios de trabalho. 

Neste material digital há propostas de avaliação para cada bimestre, de modo que 

recomendamos que ele seja consultado visando auxiliar o seu trabalho e colaborar com mais opções 

de avaliação.  

O planejamento cuidadoso e a intencionalidade pedagógica de diferentes ações e práticas 

de sala de aula permitem que você saiba exatamente o que observar e avaliar em cada momento, 

por isso é importante ter clareza sobre quais habilidades serão alvo do trabalho. A elaboração de 

pautas de avaliação para as diferentes atividades pode ser um instrumento de auxilio e de 

organização das observações. 

É interessante propor aos estudantes que avaliem o próprio desenvolvimento em relação ao 

trabalho realizado. Essa autoavaliação deve abranger não só os aspectos das habilidades relacionadas 

aos objetos de conhecimento, mas também as questões atitudinais relacionadas às competências 

socioemocionais, como empatia, colaboração, respeito ao outro e a si mesmo.   
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A autoavaliação auxilia os estudantes no processo de desenvolvimento de autonomia e de 

tomada de consciência a respeito de sua responsabilidade sobre o próprio aprendizado, fazendo com 

que possam se tornar parceiros no processo de construção do conhecimento em sala de aula.  

No plano de desenvolvimento a seguir, específico para o primeiro bimestre, há uma proposta 

de autoavaliação simples que pode ser utilizada em diversas situações, basta alterar os itens a serem 

avaliados de acordo com as habilidades do bimestre ou com a proposta da atividade sugerida.  
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Plano de desenvolvimento para o primeiro bimestre 

do sexto ano 

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) desenvolvidas no bimestre 

No primeiro bimestre, as principais competências gerais da Educação Básica da BNCC 

desenvolvidas foram: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,  
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar  
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

As principais competências específicas de Ciências da Natureza da BNCC desenvolvidas foram: 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo 
a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e socioambientais e do 
mundo do trabalho, continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva. 

 

2. Quadro bimestral com os objetos de conhecimento,  

as habilidades da BNCC e os capítulos da obra relacionados  

ao primeiro bimestre 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades específicas de Ciências da Natureza da BNCC 

Capítulo 1  
As células 

Célula como 
unidade de vida 

(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como 
unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 

Capítulo 2  
Das células ao 
organismo 

Célula como 
unidade de vida 

(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos  
(físicos ou digitais), que os organismos são um complexo arranjo de sistemas 
com diferentes níveis de organização. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências  – 6º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Outras habilidades 

Capítulo 1   
As células 

Célula como 
unidade de vida 

• Identificar os impactos do desenvolvimento tecnológico em Ciências, 
relacionando a invenção e o desenvolvimento do microscópio ao avanço 
no estudo das células.   

• Compreender, em linhas gerais, o funcionamento de um microscópio  
de luz. 

• Compreender, em linhas gerais, o funcionamento dos microscópios 
eletrônicos.    

• Diferenciar microscopia de luz e microscopia eletrônica. 

• Identificar as principais estruturas que compõe uma célula. 

• Comparar tipos de células que compõem animais, plantas, fungos  
e bactérias. 

Capítulo 2   
Das células ao 
organismo 

Célula como 
unidade de vida 

• Explicar como surgem os diferentes tecidos humanos. 

• Descrever as características dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular  
e nervoso. 

• Diferenciar os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. 

 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento  

de habilidades no bimestre 

Ao longo do primeiro bimestre do sexto ano, são propostas diversas situações de ensino-

aprendizagem . Elas podem ser executadas individualmente, em duplas, em grupos ou coletivamente 

com a turma, e mediadas por você, professor. A seguir, são sugeridas situações de práticas didático-

pedagógicas que podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades propostas no plano bimestral, 

mas que não se restringem apenas a esse bimestre. 

• Avalie o conhecimento prévio dos estudantes por meio de perguntas e análise de 
situações-problema cotidianas relacionadas ao que será estudado. 

• Proponha situações-problema que potencializam conflitos cognitivos nos estudantes ao 
tentarem integrar seus conhecimentos prévios provenientes do senso comum às novas 
informações apresentadas em aula. 

• Realize experimentos de demonstração ou investigação incentivando a observação, o 
levantamento de hipóteses, a análise de dados e as conclusões sobre o fenômeno estudado. 

• Realize, sempre que possível, saídas de campo nas quais os estudantes possam observar e 
vivenciar situações relacionadas aos assuntos estudados. 

• Propicie situações de leitura compartilhada dos textos propostos no Livro do Estudante, 
permitindo que os estudantes exponham suas dúvidas sobre vocabulário e compreensão 
geral do que foi lido.  

• Proponha aos estudantes que observem, descrevam, analisem as imagens e procurem 
relacioná-las com os textos que as acompanham.  

• Incentive a realização de ilustrações para representar situações de observação de 
experimentos.  
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• Incentive a elaboração de relatórios de experimentos. 

• Solicite que os estudantes realizem os registros das aulas, incentivando o uso de diferentes 
formas de anotação, como textos, palavras-chave e organizadores gráficos.  

• Promova situações nas quais os estudantes possam ler textos de fontes diversas sobre 
temas próprios das Ciências da Natureza, analisando vocabulário, imagens, tabelas, 
gráficos e demais recursos presentes.  

• Proponha debates por meio dos quais os estudantes possam expor seus pontos de vista e 
tenham oportunidade de desenvolver habilidade de argumentação. 

• Proponha situações nas quais os estudantes possam fazer estimativas de medidas de 
comprimento, massa e tempo, grandezas muito utilizadas no estudo de Ciências da 
Natureza na Educação Básica. 

• Utilize, sempre que possível, meios digitais para elaboração de apresentações, para 
trabalho com objetos educacionais digitais, pesquisas na internet, simuladores e demais 
possibilidades. 

• Promova a autorreflexão em relação às aprendizagens.  

O desenvolvimento da habilidade de identificação das características de diferentes tipos de 

células pode ser associado à análise de ilustrações e imagens obtidas por meio do uso de microscópios. 

Explore essas possibilidades realizando  as primeiras leituras desses recursos gráficos com os estudantes. 

Depois, solicite que, em duplas, realizem o trabalho de observação e leitura de imagens indicando os 

principais aspectos observados e os diferentes tipos de microscopia. Por fim, proponha a comparação 

entre duas ou mais imagens. Sempre que possível, solicite que os estudantes utilizem imagens em suas 

respostas às questões, em seus relatórios sobre experimentos e em suas atividades práticas. 

No caso especifico dos capítulos desenvolvidos no primeiro bimestre, há um grande número 

de termos e conceitos relacionados ao estudo das células. Sugira aos estudantes que organizem um 

pequeno glossário com os termos organizados em ordem alfabética, seus significados e, em alguns 

casos, como o das organelas que compõem as células, uma imagem para auxiliar na compreensão.  

Nos capítulos do Livro do Estudante que compõe o plano de conteúdo para o primeiro 

bimestre, há propostas interessantes de pesquisa. Identifique-as e indique sua realização aos 

estudantes; acompanhe atentamente o processo de busca de informações e sistematização dos 

resultados. Questione-os a respeito das fontes utilizadas. 

Nesse bimestre, os estudantes poderão realizar diferentes atividades de observação utilizando 

instrumentos ópticos, como microscópios de luz. Se houver na escola esse equipamento, organizar 

a construção de um microscópio caseiro, como proposto no Projeto Integrador do bimestre, utilize 

lupas de mão ou oriente os estudantes a analisar imagens de microscopia obtidas na internet ou em 

outra fonte de pesquisa.  

Estimule a troca de ideias, os registros do que foi observado por meio de textos e imagens e a 

apresentação dos resultados obtidos para os demais estudantes da sala.  
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4. O aprendizado dos estudantes 

É importante ter em mente que os estudantes precisam desenvolver algumas habilidades para 

prosseguir nos estudos de forma eficiente.  

No primeiro bimestre, é fundamental que eles sejam capazes de: 

• identificar as principais estruturas que compõem uma célula; 

• conhecer os tipos de células que compõem animais, plantas, fungos e bactérias; 

• entender que a célula é a unidade básica dos seres vivos, ou seja, todo ser vivo é formado 
por uma ou mais células; 

• entender outros níveis de organização do corpo dos seres vivos multicelulares, como 
tecidos, órgãos e sistemas; 

• conhecer como surgem os diferentes tecidos humanos; 

•  reconhecer as características dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. 

Durante o período letivo alguns estudantes podem apresentar dificuldades em desenvolver as 

habilidades propostas. Elabore atividades que permitam identificar se essas dificuldades estão 

associadas aos objetos de conhecimento específicos, ou seja, nas operações mentais envolvidas no 

desenvolvimento de determinada habilidade. Um bom diagnóstico é fundamental para o planejamento 

das intervenções necessárias.  

As intervenções podem ser de diferentes tipos, desde a criação de grupos colaborativos em 

sala de aula até o agendamento, caso possível, de horários especiais para o trabalho individual com os 

estudantes. A proposição de ativides de características diferentes das que são propostas em sala de 

aula pode auxiliar no processo de recuperação dos estudantes com dificuldades, pois eles terão 

oportunidade de ter novas experiências mais próximas ao seu estilo de aprendizagem.  

Uma proposta de autoavaliação bastante simples para o trabalho do primeiro bimestre é 

apresentada a seguir.  

Eu já sei Sempre Às vezes Raramente 

Identificar as estruturas básicas das células dos animais.    

Identificar as  estruturas básicas das células das plantas.    

Diferenciar microscopia de luz de microscopia eletrônica.    

Diferenciar os principais tipos de célula (animais, plantas, fungos  
e bactérias) reconhecendo suas principais estruturas. 

   

Identificar e compreender os níveis de organização do corpo dos 
seres vivos multicelulares. 

   

Explicar como surgem os diferentes tecidos humanos.    

Reconhecer as características dos tecidos epitelial, conjuntivo, 
muscular e nervoso e diferenciá-los. 
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5. Projeto integrador do bimestre 

O trabalho com projetos integradores em sala de aula é uma estratégia pedagógica que 

possibilita o diálogo entre várias áreas do conhecimento rompendo com a fragmentação disciplinar e 

permitindo, além de uma visão ampla dos fenômenos estudados, o desenvolvimento de diferentes 

habilidades e competências. 

O tema do projeto pode ser sugerido pelos estudantes a partir de discussões a respeito dos 

assuntos trabalhados em sala de aula. Também  pode ser proposto por você como forma de ampliar 

as discussões realizadas durante o bimestre, aprimorar habilidades de pesquisa e sistematização de 

informações, desenvolver habilidades que não foram extensamente trabalhadas, permitir o trabalho 

colaborativo, entre outras possibilidades. 

Independentemente de como surjam as questões e a proposta do projeto, é de suma importância 

a sua mediação, professor, entre os estudantes e o conhecimento, além do acompanhamento e da 

avaliação constantes de todo o processo, até o desenvolvimento dos produtos finais. 

O projeto proposto a seguir envolve habilidades das áreas de Ciências da Natureza e Língua 

Portuguesa, e deve ser desenvolvido ao longo do primeiro bimestre. Cada etapa proposta pode durar 

uma ou mais aulas, dependendo da disponibilidade de tempo dos professores das áreas envolvidas e 

também das necessidades dos estudantes. 

Título: A célula vegetal como modelo do estudo das células dos seres vivos 

Tema A célula vegetal como modelo do estudo das células dos seres vivos 

Problema central 
enfrentado 

Analisar detalhadamente células vegetais e compará-las com diferentes tipos de célula. 
Compreender a concepção de modelo em Ciências e construir um modelo de célula vegetal  
com base em observações das células e no que foi aprendido ao longo do bimestre. 

Produtos finais Relatório de pesquisa e modelo de célula vegetal. 

Justificativa 

As Ciências da Natureza, como área de conhecimento e disciplina no Ensino Fundamental, 

têm como uma de suas funções auxiliar no processo de letramento científico, sendo esse um período 

da escolaridade no qual os estudantes têm oportunidade de desenvolver habilidades e competências 

específicas dessa área do conhecimento, além de competências gerais da Base Nacional Comum 

Curricular. 

Dentro da unidade temática Vida e Evolução, que propõe o estudo de questões relacionadas 

aos seres vivos, o objeto de conhecimento Célula como unidade de vida tem fundamental 

importância para a compreensão da teoria celular. Essa teoria afirma que todos os seres vivos são 

formados por uma ou mais células, cujas estruturas apresentam funções específicas e funcionam 

harmonicamente garantindo a manutenção dos processos necessários à vida. O conhecimento das 

características estruturais e funcionais dos componentes celulares de diversos seres vivos permite 
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uma melhor compreensão da estrutura celular, consolidando o conhecimento dos estudantes acerca 

das competências e das habilidades trabalhadas no bimestre. 

Um importante aspecto relacionado ao estudo inicial de Citologia, e que deve ser considerado 

no momento de abordá-lo em sala de aula, é o fato de que a maioria das células não podem ser 

observadas a olho nu, o que torna  o contato com os conhecimentos bastante abstrato principalmente 

para os estudantes dessa faixa etária. Outro fator cuja relevância deve ser considerada é o grande 

número de termos e de nomenclaturas com as quais o estudante se depara nesse estudo, o que requer 

um cuidado maior de sua parte para auxiliar os estudantes a compreender a importância dos nomes 

apresentados como instrumentos de identificação universal de estruturas e processos. 

Em razão do tamanho diminuto das células, são necessários equipamentos para observá-las, 

como o microscópio de luz. Se houver disponibilidade, use-o na escola para observar os materiais desse 

projeto. Caso não seja possível, o projeto pode ser desenvolvido com a construção de um microscópio 

caseiro, ou ainda com o uso de fotomicrografias de diversas células de seres vivos. É importante que 

sejam utilizadas fotomicrografias e não esquemas ou ilustrações, para que os estudantes tenham uma 

visão a mais próxima possível de como são as células. 

Para facilitar o estudo das células, assim como de outros fenômenos naturais, é frequente o uso 

de modelos, que são simplificações didáticas dos objetos de estudo, permitindo a compreensão do 

fenômeno de maneira mais palpável. Os modelos podem ser desenhos, ilustrações, esquemas e modelos 

físicos, feitos com vários tipos de materiais. É importante que os estudantes compreendam esse conceito 

e a importância da construção do modelo de célula proposto nesse projeto, permitindo que o estudo 

dessas estruturas microscópicas seja mais palpável e, portanto, menos abstrato, para eles. 

Pelo exposto, pode-se afirmar que uma proposta que propicia aos estudantes a visualização 

de células de diferentes seres vivos com auxílio do microscópio de luz, ou pela análise de  

fotomicrografias e a posterior construção de um modeloé fundamental para o estudo da Citologia. Isso 

permitirá o desenvolvimento dos estudantes em relação aos conhecimentos científicos sobre as 

células e as habilidades da área de Ciências da Natureza, e favorecerá uma aproximação aos principais 

processos, práticas e procedimentos da investigação científica. 

Por fim, com a realização do relatório final abordando todo o desenvolvimento do projeto, os 

estudantes trabalharão habilidades de Língua Portuguesa, praticando a sistematização  do 

conhecimento na construção escrita, que deve ter uma ordem lógica, clara e concisa, com elementos 

estruturantes do texto que apresentam adequadamente o conteúdo ao leitor. 

Competências gerais desenvolvidas 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 
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4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,  
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

Objetivos 

• Identificar as principais estruturas das células das plantas. 

• Comparar células de diferentes seres vivos, identificando semelhanças e diferenças entre elas. 

• Compreender o funcionamento e a função do microscópio de luz, e como os materiais 
podem ser analisados por meio deles. Caso haja microscópicos na escola, compreender 
como utilizá-los na prática para observação de diferentes amostras. 

• Compreender o uso de modelos nas Ciências da Natureza. 

• Construir um modelo de célula vegetal com materiais de fácil acesso. 

• Organizar dados coletados durante observação para posterior escrita de relatório. 

• Sistematizar resultados de uma observação científica, bem como as conclusões sobre o 
que foi observado, por meio da elaboração de um relatório. 

• Opcional: construir um microscópio caseiro. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade específica (BNCC) 

Ciências da 
Natureza 

Célula como unidade da vida 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como 
unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 

Língua 
Portuguesa 

Revisão/edição de texto 
informativo e opinativo 

(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, 
resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua 
adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, 
características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação 
entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das 
ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo  
do caso) e adequação à norma culta. 
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Consideração das condições 
de produção de textos de 
divulgação científica 
 
Estratégias de escrita 

(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da 
elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar 
textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, 
artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, relatório, 
relato de experimento científico, relato (multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus contextos de produção, que podem envolver a 
disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em 
um formato mais acessível para um público específico ou a 
divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e estudos de campo realizados. 

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão  
e edição 

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação 
do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como 
artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, 
infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento, 
relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, 
considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros 
em termos de suas construções composicionais e estilos. 

Duração 

A proposta de duração do projeto é de 6 etapas, distribuídas em cerca de 12 aulas, dentro do 

primeiro bimestre. A distribuição das aulas deverá ser ajustada de acordo com o desenvolvimento das 

etapas propostas. Caso seja necessário, o tempo de desenvolvimento poderá ser ajustado para propiciar 

um melhor aproveitamento dos estudantes ou de acordo com disponibilidade dos professores envolvidos. 

Material necessário 

Geral 

• Textos sobre células obtido de fonte confiável e de acordo com a faixa etária dos estudantes. 

• Fotomicrografias de diversas células de organismos uni e multicelulares, como bactérias, 
algas, fungos, amebas, protistas, animais, etc. No caso dos animais, é interessante  
obter imagens de células especializadas, como musculares, nervosas, de tecido ósseo, 
entre outras. 

• Material de desenho – lápis de cor, canetas hidrográficas, lápis, grafite, borracha e folhas 
de papel sulfite. 

• Computador e programa de edição de textos. Caso não seja possível, caderno. 

Para a observação das amostras ao microscópio 

• Amostras de folha de elódea, que é uma planta de aquário muito comum e pode ser 
encontrada em lojas de aquarismo ou pet shops. 

• Pipeta simples ou um conta-gotas. 

• Lâminas e lamínulas. 
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• Papel absorvente. 

• Pinça de ponta romba. 

Para a construção do microscópio caseiro 

• Uma câmera de computador (webcam). 

• Um computador, tablet ou telefone celular. 

• Um pedaço de papelão grosso de, no mínimo, 20 cm  10 cm. 

• Quatro parafusos finos de cerca de 10 cm de comprimento, com respectivas porcas. 

• Oito arruelas que encaixem nos parafusos do item anterior. 

• Quatro elásticos de escritório. 

• Fita adesiva. 

• Supercola ou cola quente (apenas para manuseio do professor). 

• Furadeira (apenas para manuseio do professor). 

Para a construção do modelo de célula 

• Uma caixa plástica transparente ou um aquário de vidro com dimensões aproximadas de 

25 cm  15 cm  6 cm, por grupo. 

• Uma esfera maciça de cerca de 6 cm de diâmetro por grupo. Pode ser uma bola de plástico 
de brinquedo, por exemplo. 

• Gel para cabelo em quantidade suficiente para ocupar cerca de 2/3 da caixa transparente. 

• Um pacote de massinha de modelar por grupo. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Combine com os professores participantes do projeto quem poderá acompanhar mais de perto 

as atividades que necessitam de tempo extra, que demandam preparação prévia ou que devem ser 

realizadas durante o contraturno. Também é importante que as produções dos estudantes, em cada 

uma das etapas, possam ser analisadas e utilizadas para replanejar as práticas e as propostas seguintes. 

A elaboração e a divulgação do cronograma do projeto, com a indicação das aulas que serão 

utilizadas, são fundamentais para o bom andamento do trabalho e devem envolver, além dos 

professores participantes, a coordenação da escola. O uso de computadores, laboratórios e microscópio 

de luz devem ser agendados e acordados com os responsáveis por esses equipamentos dentro da 

estrutura escolar. Não havendo essa possibilidade, adapte a atividade para uso de imagens e modelos. 

Todos os professores envolvidos deverão receber a proposta do projeto com as etapas, bem 

com as datas e as responsabilidades de cada um. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Explicação do projeto e conversa com os estudantes sobre as etapas, objetivos e produtos 

do projeto (Duração: uma aula) 

A aula inaugural do projeto tem a função de explicar aos estudantes todos os aspectos 

envolvidos no trabalho: 

• objetivos do projeto; 

• professores e áreas participantes; 

• questões que serão estudadas; 

• etapas; 

• duração; 

• produtos; 

• avaliação. 

Para essa aula, prepare um documento simples, de uma página, para que os estudantes 

possam consultá-lo sempre que necessário. Explique detalhadamente cada etapa e esclareça as 

dúvidas iniciais. Essa etapa é de grande importância para que os estudantes aprendam a se organizar 

e tenham clareza sobre o trabalho que realizarão. 

Etapa 2 – Leitura de textos sobre células e elaboração de um pequeno texto que servirá de guia para 

as demais etapas do projeto (Duração: duas aulas) 

Solicite que os estudantes leiam os textos disponibilizados por você e acompanhe de perto 

esse processo, esclarecendo as dúvidas dos estudantes e auxiliando-os a identificar as ideias centrais 

dos parágrafos, a relacionar imagens e texto, entre outras estratégias que podem ser utilizadas para 

favorecer a compreensão do que foi lido.   

Depois das leituras, oriente os estudantes a elaborar um pequeno texto (de uma página, mais 

ou menos) que servirá de guia para que eles realizem com mais qualidade as demais etapas do projeto. 

Estimule-os a fazer uma ilustração de um dos tipos de célula que estudaram. Explique a eles a 

importância da legenda, da indicação dos nomes das estruturas e do título. Lembre-os de que esse 

registro fará parte do relatório que será produzido ao final. 

Antes de iniciar a etapa 3, caso a escola não disponha de microscópios e você achar viável, 

oriente os estudantes na construção de um microscópio caseiro, conforme etapa extra a seguir. 

Etapa opcional – Construção de um microscópio caseiro 

Siga o roteiro a seguir para montar o microscópio caseiro. A relação dos materiais já foi indicada 

anteriormente, consulte-a.  
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Atenção: as etapas 3 e 4 podem ser previamente preparadas por você, pois necessitam do manuseio de 

estilete e de furadeira. 

1. Desmonte a câmera até alcançar a sua lente. 

2. Remova a lente da câmera e vire-a 180º, deixando-a de ponta-cabeça. Em seguida, com 
uma fita, prenda a lente no mesmo lugar de onde você a removeu. 

3. Corte dois retângulos de papelão medindo 5 cm  8 cm. 

4. No centro do primeiro retângulo de papelão, corte um quadrado de 1,5  1,5 cm de lado 
e destaque essa peça, deixando esse espaço vazio no meio. Marque nos quatro cantos 
dessa peça o centro das arruelas com uma caneta e fure com a furadeira (use a broca de 
diâmetro aproximado da marcação que você fez) nessa marcação. Encaixe os parafusos 
nesses quatro furos e prenda-os com as porcas no verso do papelão. Cole as porcas no 
papelão com a cola, mas tome cuidado para não colar o parafuso, somente as porcas. 
Deixe secar. Essa peça pronta será denominada peça 1. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Representação da furação da peça 1. 

5. No segundo retângulo de papelão, cole quatro pares de arruelas nos quatro cantos. Em 
cada um dos cantos, duas arruelas devem ser coladas uma em cima da outra. Deixe secar. 
No centro dessa peça, prenda a lente previamente preparada com dois elásticos, um de 
cada lado da lente. Essa peça pronta será chamada de peça 2. 

6. Na peça 1, desrosqueie os quatro parafusos para que o papelão fique na metade deles. 

7. Conecte as peças 1 e 2 uma na outra, encaixando os parafusos da peça 1 nas arruelas da peça 

2. A lente dessa peça ficará encaixada bem no meio do furo de 1,5 cm  1,5 cm da peça 1. 

8. Prenda o conjunto com dois elásticos e o microscópio está pronto. 

9. Encaixe a lâmina previamente preparada com a amostra de elódea e prenda-a nos 
elásticos do microscópio que você acabou de construir, próxima à lente. 

10. Ligue a câmera ao computador, tablet ou celular para visualizar as células de elódea. Para 
ajustar o foco, vá apertando ou afrouxando os parafusos delicadamente. Assim, as 
estruturas da imagem ficarão mais nítidas. 
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Etapa 3 – Observação de amostras ao microscópio de luz ou análise de fotomicrografias de folhas de 

elódea (Duração: uma aula) 

Para esse procedimento, separe os estudantes em grupos para a utilização do microscópio de 

luz, do microscópio caseiro ou para avaliar uma fotomicrografia das folhas de elódea. No caso do estudo 

das amostras no microscópio, primeiro, mostre aos estudantes como funciona o microscópio de luz, 

nomeando cada uma de suas partes, indicando sua função e como manuseá-lo. Peça aos estudantes que 

anotem as explicações e representem o que está sendo observado por meio de ilustrações. Explique, 

também, como funciona o microscópio caseiro. Diga aos estudantes que a câmera funciona como uma 

lente de aumento, e os parafusos, como os botões de ajustes de nitidez do microscópio de luz. 

Em seguida, demonstre como deve ser o preparo das amostras. Coloque uma gota de água na 

lâmina com auxílio de uma pipeta simples ou um conta-gotas, e, em seguida, a amostra de uma folha 

de elódea, removida com o uso da pinça.  

Cubra a amostra com a lamínula e limpe o excesso de água com o papel absorvente. Explique 

o nome dos materiais e a função de cada um. Também explique os procedimentos e para que eles são 

realizados. Oriente os estudantes a registrar suas observações. Em caso de uso do microscópio caseiro, 

e se não houver disponibilidade do uso de lâminas e lamínulas, use um pedaço de plástico fino 

transparente, como encontrado em muitas embalagens, que pode ser cuidadosamente cortado com 

uma tesoura. 

Após a distribuição das lâminas, demonstre o funcionamento do microscópio de luz,  

explicando suas partes principais e quais são os aumentos de cada uma das lentes. Demonstre, então, 

como inserir a lâmina no microscópio e solicite que os estudantes façam o mesmo, ajustem o aumento 

mais adequado e observem as células das elódeas. 

Acompanhe o trabalho dos grupos, esclareça as dúvidas e auxilie no que for necessário. Solicite 

que eles registrem no caderno o que estão observando e façam desenhos. No caso de haver apenas 

um microscópio de luz disponível, os estudantes devem se revezar na observação das amostras. Nesse 

caso, enquanto uns estão realizando a observação, os outros devem iniciar a organização dos registros 

realizados até o momento durante o projeto. Peça, também, que façam um desenho e tentem 

identificar algumas estruturas da célula. 

Troque ideias com os estudantes sobre o que observaram, e solicite que identifiquem  as 

principais características das células de elódea. Peça que relacionem suas observações com o que 

leram e representaram com base nos textos sobre o tema (etapa 2). A troca de experiências entre 

os estudantes é de grande importância e sua função, professor, neste momento, é mediar as 

discussões. Procure tirar as dúvidas e caso sujam novas perguntas, proponha uma pesquisa para a 

busca de respostas. 

Com relação aos estudantes que farão a observação de fotomicrografias, distribua uma 

imagem por grupo e solicite que eles a observem e registrem no caderno as características da célula 

que estão observando. Oriente-os a fazer um desenho e a  identificar algumas estruturas da célula. 
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Etapa 4 – Comparação de fotomicrografias de diferentes células de seres vivos (Duração: duas aulas)  

Nesta etapa, os estudantes farão uma análise de fotomicrografias de diversas células, a fim de 

identificar semelhanças e diferenças entre elas, comparando-as com as células de elódea observadas 

na aula passada. Peça que observem as estruturas que delimitam a célula, as estruturas internas, a 

presença de núcleo, parede celular, entre outras estruturas. Incentive o uso do texto-guia que eles 

produziram na etapa 2 para observarem o maior número de características possíveis. 

Solicite que registrem essas informações no caderno e façam desenhos, que poderão ser 

utilizados para o relatório final. 

Circule entre os grupos e esclareça eventuais dúvidas, incentivando a discussão em grupo e a 

troca de ideias entre eles. Para que a atividade seja a mais proveitosa possível, a análise das imagens 

deve durar duas aulas, para que possa ser feita com calma e bastante atenção. 

Etapa 5 – Compreensão do uso de modelos em Ciências da Natureza e construção do modelo de 

célula vegetal (Duração: três aulas) 

Inicie essa etapa com uma conversa coletiva com os estudantes. Peça que algum deles se 

voluntarie a explicar o que é, em sua opinião, um modelo e como eles são utilizados em Ciências da 

Natureza. Se algum estudante se manifestar, acolha sua explicação e incentive outros a fazer o mesmo. 

Discuta com eles o conceito de modelo, explicando que são simplificações didáticas de fenômenos 

científicos, para que seja facilitada sua compreensão. Dê exemplos, dizendo que esquemas, desenhos, 

ilustrações, maquetes, entre outros, são modelos e que eles próprios já construíram muitos modelos 

ao longo da vida. Comente que os exemplos citados acima são modelos em duas dimensões e que os 

feitos em três dimensões são mais verossímeis e permitem a observação em diversos ângulos, como 

o modelo de célula vegetal que eles irão construir. 

Após essa conversa inicial, solicite que os estudantes se reúnam nos mesmos grupos das 

etapas anteriores e organizem o material a ser utilizado; nesta aula, será usado somente a massa de 

modelar. Peça que abram o caderno, obtenham os desenhos que realizaram nas aulas anteriores e o 

texto-guia, pois esses materiais serão importantes na construção desse modelo. 

Nesta e na próxima aula, eles devem moldar as organelas da célula utilizando a massa de 

modelar. Peça que façam todas as organelas que conhecem e que estão presentes na célula vegetal, 

com cores diferentes. Circule pelos grupos e esclareça eventuais dúvidas. Ao final das duas aulas, 

guarde as organelas moldadas por cada grupo para a próxima aula e peça que façam algumas 

anotações sobre elas, pois serão utilizadas para o relatório final. 

Na aula seguinte, os estudantes começarão a montagem do modelo de célula. Distribua as 

organelas moldadas e peça que iniciem a montagem colocando o gel de cabelo dentro da caixa plástica 

ou do aquário de vidro, até cobrir cerca de 2/3 de sua altura. Por exemplo, se a caixa tem 6 cm de 

altura, deve ser coberta até aproximadamente 4 cm de altura, para que o gel não transborde quando 

forem colocados os demais elementos. Em seguida, peça que coloquem a estrutura que representa o 
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vacúolo, que será a maior, e depois o núcleo. Depois, os cloroplastos e as mitocôndrias. Auxilie-os 

durante todo o processo. 

Ao final, peça que façam um desenho da célula montada, que poderá compor o relatório final. 

Os modelos de células podem ser organizados em uma exposição na escola, caso seja possível. 

Etapa 6 – Elaboração do relatório (Duração: duas aulas) 

Esta etapa deverá ser realizada em parceria com o professor de Língua Portuguesa. Durante 

todo o projeto, os estudantes fizeram anotações textuais e desenhos para elaborarem o relatório final, 

que deve conter cerca de duas páginas. 

Explique aos estudantes que o relatório deve apresentar algumas partes essenciais: 

introdução, objetivos, material, resultados e conclusões. Ajude-os a compreender o que deve conter 

em cada uma dessas etapas e como devem estruturar o relatório. Peça que destaquem os títulos 

dessas partes e, logo em seguida, o texto correspondente a ela. Para a elaboração do relatório, 

poderão utilizar o Livro do Estudante, o texto-guia que produziram e todas as anotações que fizeram 

ao longo do projeto. Eles terão de planejar os itens que constarão no texto, produzi-lo e revisá-lo, entre 

outros aspectos, trabalhando intensamente as habilidades de Língua Portuguesa propostas. 

A elaboração do relatório é uma etapa importante e bastante desafiadora para os estudantes 

dessa faixa etária. Acompanhe de perto e ajude os estudantes a cumprir essa tarefa. 

Etapa 7 – Encerramento e avaliação do projeto (Duração: uma aula) 

Nessa etapa, os estudantes devem sentar-se em roda ou na sala organizada em forma de 

semicírculo. A proposta é avaliar o projeto considerando os aspectos positivos e o que consideraram 

negativos do processo. Procure realizar um levantamento do aprendizado, deixando que os estudantes 

verbalizem o que foi possível aprender com o projeto, em que aspectos tiveram mais facilidade e no 

que identificaram maior dificuldade. Faça suas considerações finais sobre o trabalho. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ocorrer ao longo de todo o projeto. Mais que atribuir uma nota, é preciso 

avaliar com base em critérios que demonstram a aquisição do conhecimento, a participação e o 

esforço em aprender, e o desenvolvimento das habilidades propostas para o projeto. Avalie, também, 

a qualidade dos produtos, o modelo de célula construído e o relatório final. 

A seguir, alguns questionamentos que podem ser feitos ao longo do projeto e utilizados na 

avaliação individual de cada estudante. Esses itens podem ser inseridos em uma planilha de 

observação e as anotações podem ser feitas durante o desenvolvimento do projeto. As anotações 

parciais, ao longo das etapas, permitem uma visão geral do processo desenvolvido pelos estudantes 

possibilitando uma avaliação processual.  
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O estudante:  

• identifica as principais estruturas das células de plantas e de alguns seres vivos? 

• lê e interpreta informações presentes em textos de forma a obter as informações 
necessárias? 

• compreende o princípio de funcionamento do microscópio de luz, sua função e sabe como 
utilizá-lo para observar de diferentes amostras? 

• organiza os dados coletados durante a observação das células utilizando diferentes 
recursos: textos, imagens e esquemas? 

• elabora relatório de observação utilizando a linguagem adequada a esse gênero textual? 

• utiliza as ferramentas digitais para editar textos? 

• apresenta os resultados de uma observação científica, as conclusões sobre o que foi 
observado de modo adequado?  

• mostra-se envolvido com o projeto? 

• interage de maneira proativa com o grupo? 

• consegue trabalhar em grupo, organizando e executando tarefas? 

• interage com os colegas e com o professor, contribuindo para o projeto? 

• consegue ouvir os demais colegas com respeito? 

A finalização de um projeto também pode ser um momento oportuno para que os estudantes 

façam uma autoavaliação. Explique a eles o que é uma autoavaliação e proponha itens relacionados 

ao trabalho individual para que possam indicar como se avaliam em relação a cada um deles. Os  

seguintes itens podem ser fornecidos aos estudantes para compor a autoavaliação. No entanto, são 

apenas sugestões, você pode adaptar como preferir. 

• Eu trabalhei com meu grupo em todas as aulas? 

• Eu me interessei pelo projeto? 

• Eu fiz anotações em todas as aulas? 

• Eu entreguei o relatório final? 

• Eu ajudei os colegas a montar o modelo de célula? 

Depois de terminadas todas as etapas, utilize uma aula especificamente para o processo de 

avaliação.  
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