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Título: Cadeias alimentares e o equilíbrio ecológico 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, propõe-se o estudo das cadeias alimentares e sua relação com o equi-

líbrio na natureza. Pretendemos que esse trabalho conscientize os alunos de que somos parte do ambi-

ente e que nossa relação com as demais espécies nos torna responsáveis quanto a sua preservação.  

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o conceito de cadeia alimentar. 

• Identificar a relação entre cadeia alimentar e equilíbrio ecológico. 

Objetos de conhecimento 

Cadeias alimentares simples.  

Habilidades 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pe-

los seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Caderno.  

• Cartolina.  

• Cola.  

• Lápis coloridos.  

• Lápis preto.  

• Revistas e livros antigos para recorte. 

• Tesoura de pontas arredondadas.  

Aula 2:  

• Caderno. 

• Lápis coloridos.  

• Lápis preto.  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A cadeia alimentar 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: grupos pequenos. 

Nesta aula, serão vistas as relações entre diferentes organismos por meio de interações ali-

mentares. Para tanto, inicie a aula abordando a forma como alguns seres vivos se alimentam. Pergunte 

aos alunos do que se alimentam alguns animais que eles conhecem. Conduza a discussão pedindo que 

tentem montar as cadeias alimentares dos animais citados por eles. Por exemplo, no caso de um aluno 

falar “Gatos comem ratos”, pergunte do que os ratos se alimentam, e assim por diante. Faça esquemas 

na lousa com as citações trazidas pelos alunos. 

Solicite aos alunos que copiem o quadro abaixo em seus cadernos. Oriente-os a formarem, nos 

seus cadernos, seis cadeias alimentares com os seres vivos citados no quadro, indicando do que se 

alimenta cada espécie. Relembre-os de que a setas saem dos organismos que servem como alimento 

na direção dos organismos que os consomem.  

Cadeia alimentar 1 boi, ser humano, folhas de plantas 

Cadeia alimentar 2 folhas de plantas, sabiá, lagarta 

Cadeia alimentar 3 Gaviões, sementes, cobras, ratos 

Cadeia alimentar 4 Algas, peixes grandes, aves da margem, peixes pequenos 

Cadeia alimentar 5 Ser humano, pão 

Cadeia alimentar 6 Ser humano, caramujos, plantas aquáticas, peixes pequenos 

Corrija, em seguida, na lousa, o trabalho, ordenando os organismos na forma de cadeias ali-

mentares, utilizando as setas como convencionado. Verifique o índice de acerto, para você ter a noção 

de como os alunos estão compreendendo as noções envolvidas.  

Em seguida, comente com os alunos sobre as relações alimentares e energéticas envolvidas nes-

ses processos: as plantas são denominadas produtores na cadeia alimentar – por meio da energia forne-

cida pelo Sol, produzem matéria orgânica. Os consumidores primários são os seres vivos que se alimen-

tam diretamente das plantas; os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários. 

Relembre-os que ainda existem os decompositores, como os fungos e as bactérias, que degradam restos 

de seres vivos, já mortos, e transformam a matéria orgânica (urina, fezes e restos de seres vivos) em 

nutrientes que podem ser reutilizados pelos produtores, fechando-se o ciclo da matéria. 
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No momento seguinte, solicite aos alunos que formem grupos de três pessoas. Para cada 

grupo, forneça revistas e livros antigos, preferivelmente com temas relacionados à natureza, para re-

corte. Solicite que busquem imagens de animais, plantas e fungos para compor uma cadeia alimentar. 

As figuras devem ser recortadas e, em seguida, coladas em uma cartolina. Caso os alunos não encon-

trem imagens de algum elo da cadeia alimentar, sugira que desenhem o organismo ausente. Oriente-

os a indicar na cartolina o papel de cada membro na cadeia alimentar (consumidor, produtor e decom-

positor) e a compor setas ligando os organismos relacionados.  

Após a conclusão dos painéis de cartolina, peça que cada grupo apresente, oralmente, seu 

trabalho para os demais colegas, vindo à frente da sala. Depois das apresentações, finalize esta aula 

constatando com os alunos que toda a energia que adquirimos com a alimentação provém, direta ou 

indiretamente, do Sol. 

Aula 2 – O ser humano na cadeia alimentar 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em círculo. 

Reproduza, na lousa, uma parte de uma cadeia alimentar:  

Sangue humano →  Mosquito → Sapo → Serpente→ Gaviões 

Explique aos alunos que o esquema mostra uma cadeia alimentar parcial. Isso porque, todas 

as cadeias alimentares se iniciam por vegetais, e aqui, estamos "pulando" toda a sequência que levou 

ao ser humano (por exemplo, capim, boi, ser humano). 

Pergunte aos alunos o que aconteceria se fosse promovida uma caça em grande escala aos 

sapos das regiões, quase eliminando-os do ambiente.  Conduza a discussão de modo que eles compre-

endam que as populações de mosquitos cresceriam muito. Alerte que alguns mosquitos podem ser 

vetores de doenças que afetam os seres humanos, como no caso da dengue e da febra amarela, e que, 

portanto, o crescimento na população de mosquitos pode ser prejudicial aos seres humanos. Peça aos 

alunos que façam esquemas com desenhos e textos em seus cadernos sobre o que aconteceria na 

cadeia alimentar em diferentes casos, como: 

• No caso em que as serpentes fossem removidas do ambiente. Resposta esperada: a popu-
lação de sapos aumentaria muito, diminuindo o número de mosquitos, que picariam menos 
os seres humanos. 

• No caso em que os gaviões fossem caçados, a ponto de desaparecerem na região: Res-
posta esperada: aumentaria muito o número de cobras, diminuiria o de sapos, aumentaria 
o de mosquitos, que sugariam mais sangue dos seres humanos (podendo inclusive conta-
miná-los com vírus de doenças).  

Relembre aos alunos que os organismos se relacionam, geralmente, em teias alimentares, com 

a participação de vários outros seres vivos. Finalize esta aula argumentando com os alunos as relações 
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entre cadeias alimentares e o equilíbrio ecológico. Os seres humanos devem prezar por este equilíbrio 

tanto para proteger a biodiversidade do planeta quanto a vida humana. 

Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Discuta com os alunos sobre o que aprenderam a respeito das cadeias alimen-

tares e pergunte se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a conversa de modo que 

eles relacionem o que pensavam antes e o que pensam agora sobre os temas. 

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• Compreendi a relação entre cadeias alimentares e o equilíbrio ecológico? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Os membros de uma cadeia alimentar podem desempenhar mais de um papel? Exemplifique.  

2. O que acontece se um membro de uma cadeia alimentar for removido? 

 

Gabarito das questões 

1. Uma possibilidade de resposta correta seria: “Sim, um mesmo ser vivo pode ocupar diferentes 
papéis. Por exemplo, os seres humanos podem ser consumidores primários, secundários e terci-
ários.”. 

2. Uma possibilidade de resposta correta seria: “A população dos outros seres vivos que fazem parte 
da cadeia alimentar será afetada, podendo aumentar ou diminuir ou, até mesmo, desaparecer.”. 


