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Audiovisuais e orientações de uso 

As células, você e outros seres vivos 

Referência no Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 1 

Bimestre 1º 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Vida e Evolução 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Célula como unidade da vida 

Habilidade(s) específica(s) de 
Ciências da Natureza (BNCC) 

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

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem  

Esse material foi formulado com o propósito de estabelecer relações entre o tema célula e o 

dia a dia dos estudantes por meio de comparações. Espera-se que, depois da exibição do vídeo, os 

estudantes possam: 

• reconhecer o tamanho médio de uma célula humana e compreender a dimensão desse 
tamanho em relação a uma régua; 

• relacionar os tamanhos médios de células humanas e bacterianas, com base em 
comparações (campo de futebol e jogadores); 

• compreender a importância das relações bióticas entre seres humanos e bactérias. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e desenvolver a atividade complementar é de uma 

aula. 

Antes da exibição do vídeo  

O vídeo pode ser utilizado como introdução ao trabalho com o tamanho das células em sala 

de aula. Para melhor aproveitá-lo, os estudantes devem ter compreensão prévia a respeito do que são 

células e de quais são suas estruturas básicas.  
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Antes da exibição, o professor pode perguntar se algum estudante já viu células ou mesmo se 

eles imaginam se há bactérias em seu corpo. Dessa forma, é possível compreender as concepções 

prévias da turma em relação aos temas tratados no vídeo. 

Durante a exibição do vídeo  

Caso os estudantes disponham de réguas, peça que fiquem com elas à mão ao iniciar o vídeo. 

Assim, eles podem manuseá-las e dimensionar melhor as medidas mencionadas no vídeo: um 

milímetro e um micrometro. 

Pause o vídeo e faça algumas perguntas: “Você consegue imaginar quantas células você ou seu 

professor/professora tem?”; “Você sabia que, se contarmos o número total de células em um ser 

humano, além das que compõem o seu próprio corpo, esse número pode triplicar?”, entre outras. Em 

seguida, anote as respostas fornecidas no quadro de giz e faça uma média do palpite da turma, 

comparando com os dados fornecidos pelo o vídeo. 

Após a exibição do vídeo  

Depois de os estudantes terem sido introduzidos à dimensão do tamanho de uma célula, você 

pode desafiá-los a tentar desenhar uma célula em tamanho real!  

Com o uso de régua e canetas de ponta fina, lapiseiras ou lápis bem apontados, peça que 

tentem fazer os menores círculos que conseguirem. Você também pode solicitar que tentem estimar 

o tamanho do círculo que fizeram em micrometros. 

Com base no conteúdo do vídeo, pode-se mencionar a importância da microscopia e do trabalho 

com escalas para o estudo de estruturas microscópicas. Cite diferentes aumentos que lupas e microscópios 

podem alcançar. Por exemplo, muitos microscópios ópticos apresentam poder de ampliação de até mil 

vezes, o que permite o estudo mais detalhado das células e de suas estruturas internas. 

Atividade complementar 

No caso de os estudantes reconhecerem a dificuldade de desenhar células em tamanho real, 

você pode pedir que eles construam modelos de células humanas e bacterianas em escala, ajudando 

na compreensão da relação existente entre seus tamanhos.  

Esse material pode ser feito em três dimensões, usando massinha, argila ou outros; ou em 

duas dimensões, com cartolina, folhas de papel sulfite ou no próprio quadro de giz. 

Vale ressaltar que, como existe variação no tamanho de células humanas e bacterianas, o ideal 

é utilizar uma média aproximada do tamanho delas durante a realização da atividade. Dessa forma, 

pode-se trabalhar com uma escala de 50 : 1 para a construção dos modelos de célula humana e de 

bactéria.  
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Como a unidade de medida base explorada no vídeo foi o micrometro, essa relação não deve 

ser feita com unidades de medida de área ou volume. No caso de modelos esféricos ou circulares, a 

proporção deve ser em relação ao raio/diâmetro.  

Ao término da atividade, você pode expor os modelos na sala de aula e utilizá-los sempre que 

precisar. 
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As pessoas percebem imagens da mesma forma que 

câmeras? 

Referência no Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 4 

Bimestre 2º 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Vida e Evolução 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade(s) específica(s) de 
Ciências da Natureza (BNCC) 

(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações 
motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e 
respectivas funções. 
(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) 
na interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho 
humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da 
visão. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem  

Esse material foi formulado com o propósito de facilitar a compreensão da relação entre o 

sistema nervoso e a visão por meio de demonstrações e explicações. Ao término desse vídeo, os 

estudantes serão capazes de observar e replicar experimentos que auxiliam no entendimento dos 

mecanismos físicos, fisiológicos e comportamentais envolvidos no processo de captação e 

processamento da imagem. Assim, espera-se que os estudantes possam: 

• compreender a importância da luz para o processo de captação de imagens pelo nosso 
olho;  

• relacionar mecanismos físicos, fisiológicos e comportamentais envolvidos na visão com 
aspectos da história natural da espécie humana; 

• reconhecer a interação entre diversos estímulos (visuais, olfativos, sonoros, entre outros) 
presentes na percepção do mundo. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para trabalhar o vídeo como recurso didático é de uma aula. Caso opte por 

realizar a atividade complementar, serão necessárias duas aulas. 
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Antes da exibição do vídeo  

Para melhor compreensão do material, é recomendável que os estudantes tenham algum 

conhecimento sobre a parte central do sistema nervoso. Antes de iniciar a exibição do vídeo, o 

professor pode perguntar à turma o que é essencial para podermos perceber o mundo a nossa volta. 

Dessa forma, introduz-se o tema sistemas sensoriais. 

Durante a exibição do vídeo  

Durante a exibição, peça que os estudantes anotem eventuais dúvidas no caderno para que 

possam ser respondidas posteriormente.  

Após a exibição do vídeo  

Nesse momento, o professor pode iniciar uma discussão a respeito da relação existente entre 

os sentidos, com o intuito de fazer um levantamento sobre as sensações que certos lugares nos 

proporcionam. Pode ser algum ponto turístico de sua cidade ou até mesmo o pátio da escola. Peça que 

os estudantes listem os sons, cheiros, elementos visuais e outras sensações a que são remetidos 

quando se lembram desse local.  

Atividade complementar 

Pode-se propor replicar o experimento do vídeo com os estudantes.  

Material: 

• lápis e canetas coloridos ou quaisquer outros objetos coloridos. 

Procedimento: 

1. Formar grupos de quatro estudantes. 

2. Pedir que um estudante do grupo fique sentado de frente para os outros − ele será o 
sujeito de pesquisa. Para isso, deverá manter o olhar fixo em um ponto da sala de aula 
durante todo o experimento. 

Atenção: caso o sujeito de pesquisa use óculos ou tenha cabelos compridos, pedir que os 
óculos sejam retirados e os cabelos sejam presos, pois ambos afetarão sua visão periférica 
e poderão dificultar o experimento. 

3. Solicitar que um segundo estudante do grupo seja responsável por estabelecer um ponto 
fixo na sala de aula e monitorar que o sujeito de pesquisa não desvie o olhar desse ponto. 
Pode ser um X marcado em uma folha de caderno, um prego preso na parede da sala de 
aula, entre outras possibilidades. 

4. Selecionar um terceiro estudante para desempenhar o papel de pesquisador. Ele vai agitar 
lápis e canetas coloridos, um de cada vez, próximo à lateral do rosto do sujeito de pesquisa. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 6º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

5. O pesquisador deve iniciar o experimento agitando um lápis na região anterior da cabeça 
do sujeito de pesquisa e, sem parar de agitá-lo, deve aproximar o objeto, aos poucos, até 
que aquele indique o objeto agitado.  

6. Nesse momento, o sujeito de pesquisa deve identificar a cor do objeto observado. 

7. O pesquisador deve realizar o experimento três vezes. Fica a critério dele trocar ou não a 
cor do objeto. 

8. Durante o experimento, pedir a um quarto estudante do grupo que, em uma folha de 
caderno, anote os resultados obtidos em cada tentativa. Propor que a turma elabore uma 
maneira adequada de tabulá-los. Sugerimos a tabela abaixo como modelo de referência. 

Sujeito de pesquisa Cor do objeto 
Resposta do  

sujeito de pesquisa 
Acerto ou erro 

    

    

    

9. Ao fim de uma rodada (isto é, experimento com três cores de objetos com um sujeito de 
pesquisa), oriente os estudantes a trocar as funções quantas vezes acharem necessário.  

10. Finalizado o experimento, você pode compilar os dados da turma toda no quadro de giz, 
solicitando aos grupos que insiram seus resultados em uma única tabela.  

Para concluir, sugerimos algumas perguntas que podem auxiliar na discussão final: 

• Foi fácil enxergar um objeto se movendo? E identificar a sua cor? Por quê? 

• O que os resultados da sala demonstram? 

• Por que repetimos esse experimento três vezes com cada sujeito de pesquisa? 

• Se tivéssemos feito o experimento somente com o sujeito de pesquisa que teve mais 
acertos ou usando somente a cor que foi mais acertada, qual seria o resultado esperado? 
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Como Eratóstenes descobriu o tamanho do nosso 

planeta sem medir o planeta todo? 

Referência no Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 6 

Bimestre 3º 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade(s) específica(s) de 
Ciências da Natureza (BNCC) 

(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade 
da Terra. 
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do 
dia em diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos 
entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de 
rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação 
ao plano de sua órbita em torno do Sol. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem  

Esse material foi formulado com o propósito de auxiliar na compreensão do experimento de 

Eratóstenes, ilustrando seu raciocínio até a conclusão da esfericidade da Terra. Ao término do vídeo, 

pretende-se que os estudantes possam: 

• interpretar como o experimento de Eratóstenes possibilitou a constatação de conclusões 
a respeito do formato e do tamanho da Terra; 

• compreender como o conhecimento acerca da esfericidade da Terra foi historicamente 
construído ao longo de muitas gerações.  

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para trabalhar o vídeo como recurso didático e realizar as discussões é de 

uma aula. 
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Antes da exibição do vídeo  

Para introduzir o tema, o professor pode dar início a uma discussão sobre o formato e o 

tamanho da Terra, questionando os estudantes acerca de como eles imaginam que chegamos a esse 

conhecimento. Para isso, podem-se também fazer perguntas de sondagem, como: 

• Como sabemos hoje que a Terra apresenta formato esférico? 

• E quanto ao tamanho da Terra, como se chegou a ele?  

• Como Eratóstenes conseguiu calcular esse tamanho mais de dois mil anos atrás? 

Essa discussão pode sensibilizar os estudantes para o tema, facilitando a compreensão dos 

conteúdos apresentados no vídeo. 

Durante a exibição do vídeo  

Durante a exibição, peça que os estudantes prestem atenção às unidades de medida, como 

quilômetros e graus. Caso tenham alguma dificuldade, o professor pode pausar o vídeo e auxiliá-los na 

compreensão das diferentes unidades apresentadas. 

Após a exibição do vídeo  

O experimento de Eratóstenes pode ser facilmente visualizado por meio de modelos, como o 

apresentado no vídeo. Com o uso de materiais acessíveis, como bolas de brinquedo ou cartolinas e 

lanternas, você pode propor que os estudantes tentem replicá-lo em sala de aula. 

Podem-se usar pontos turísticos da cidade em que se localiza a escola e outros mais distantes 

(como pontos turísticos de outra cidade brasileira) para aproximar a discussão da realidade da turma.  

Algumas questões podem ser lançadas para aprofundar ainda mais a discussão: 

• Como Eratóstenes pôde garantir que o poço em Siena estivesse completamente iluminado 
no mesmo momento em que fez a medida com o pedaço de madeira em Alexandria? 

• Hoje em dia, pensar que a Terra é plana parece um absurdo. Mas, antes dessas 
descobertas, esse pensamento era pouco questionado. Vocês sabem explicar quais os 
motivos? 

 Com essas perguntas, podem-se trabalhar algumas questões relativas à natureza da ciência: 

• Em relação à primeira pergunta, pode-se dizer que Eratóstenes confiou em um relato 
escrito guardado na Biblioteca de Alexandria. Assim como acontece com os 
conhecimentos atuais das diversas ciências, sua construção foi feita com base em 
trabalhos anteriores. Atualmente, na comunidade acadêmica essa confiança decorre da 
revisão de pares, ou seja, uma ideia, conclusão ou teoria é cientificamente avaliada e 
aceita quando grande parte dos colegas de profissão (cientistas) concorda com ela. Essa 
concordância é verificada no momento em que se publicam artigos científicos, em 
congressos científicos, bancas de mestrado e doutorado. 
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• Já a segunda pergunta está relacionada ao anacronismo histórico, ou seja, à retirada de 
ideias de seu contexto histórico, com a realização de um julgamento de valor com base no 
contexto atual. A crença gerada pelo pensamento de que a Terra era plana era justificável 
à época, uma vez que pouco se sabia sobre o planeta e o que havia além do mar era 
desconhecido. Atualmente, com o avanço científico tecnológico, é possível afirmar a 
esfericidade da Terra como fato.  
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Transformações químicas de nosso dia a dia 

Referência no Livro do 
Estudante 

Unidade 3, Capítulo 11 

Bimestre 4º 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Transformações químicas 

Habilidade(s) específica(s) de 
Ciências da Natureza (BNCC) 

(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do 
resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que 
foram misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre 
com bicarbonato de sódio etc.). 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem  

Esse material foi formulado com o propósito de facilitar a compreensão de evidências de 

transformações químicas e de sua importância em atividades humanas. Assim, espera-se que os 

estudantes consigam: 

• identificar evidências de transformações químicas e relacioná-las com seu cotidiano; 

• refletir sobre como esse conhecimento pode auxiliar na escolha de ações e práticas do dia 
a dia que tenham menor impacto negativo em seu meio. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e desenvolver a discussão é de uma aula. Caso opte 

por realizar a atividade complementar, serão necessárias duas aulas. 

Antes da exibição do vídeo  

Esse vídeo foi pensado como introdução ao tema de transformações químicas. Antes de iniciar 

a exibição do material, você pode fazer um levantamento das concepções prévias dos estudantes em 

relação ao tema.  
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Durante a exibição do vídeo  

Solicite aos estudantes que tenham à mão um caderno em que possam fazer anotações, caso 

fiquem com dúvidas. O professor pode pausar o vídeo e destacar algum exemplo abordado que tenha 

relação com a discussão realizada antes da exibição. 

Após a exibição do vídeo  

Agora que os estudantes viram algumas evidências da ocorrência de reações químicas no 

cotidiano, você pode propor que eles encontrem ou pensem em outras transformações que 

aconteçam em casa, na escola ou mesmo no corpo deles. 

Alguns exemplos interessantes são: 

• bolo assando; 

• alimentação (transformação dos alimentos em energia química e outros nutrientes); 

• mistura de cola branca e bórax, formando um material pegajoso e utilizado para recreação. 

Atividade complementar 

Pode-se propor aos estudantes a criação de um protocolo de experimento para evidenciar a 

relação de fungos e bactérias com a decomposição de alimentos.  

Abaixo, apresenta-se uma proposta de experimento no qual o professor pode se basear para 

construir protocolos que se adequem ao contexto de sua escola. 

Material: 

• terra; 

• recipientes para forno micro-ondas; 

• potes de plástico transparente de tamanho médio; 

• filme plástico; 

• restos de frutas, legumes e pães. 

Procedimentos: 

1. Separar metade da terra em um recipiente e fazer o processo de esterilização dela por 
meio de calor: cobrir o recipiente com filme plástico, fazer pequenos furos neste com um 
garfo e aquecer o recipiente por 90 segundos em potência alta. 

2. Deixar essa terra em local fechado até atingir temperatura ambiente. 

3. Formar dois grupos de estudantes: um fará o experimento com a terra esterilizada e o 
outro, com a terra não esterilizada.  
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4. Cada grupo deve transferir a sua terra para o pote plástico transparente e distribuir sobre 
ela restos de frutas, legumes e até pães cortados em pedaços médios.  

5. Tampar os dois potes com o filme plástico transparente e deixá-los em algum local a que 
os estudantes tenham acesso para realizarem o acompanhamento do experimento. 

O resultado esperado é que os alimentos distribuídos na terra esterilizada demorem mais para 

se decompor. Aqueles distribuídos sobre a terra não esterilizada devem apresentar sinais de 

decomposição em poucos dias.  

Assim, uma conclusão possível é que a presença de microrganismos na terra auxilia na 

decomposição dos resíduos orgânicos. Com isso, pode-se promover uma discussão sobre a 

importância dos organismos decompositores nas transformações dos resíduos orgânicos no ciclo de 

nutrientes. 

Atividade elaborada com base em: AZEVEDO, N. H.; MARTINI, A. M. Z.; OLIVEIRA, A. A.; SCARPA, D. L. Ecologia na restinga: uma sequência didática 

argumentativa. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014. 140p. Disponível em: 

<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/60>. Acesso em: out. 2018. 


