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Título: A importância dos microrganismos 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas abordaremos a importância dos microrganismos para a manutenção do ecossis-

tema e aprenderemos sua importância  para a reciclagem da matéria orgânica e para a produção de 

alimentos, medicamentos e combustíveis pelo ser humano. Esse conhecimento será a base para a 

compreensão de que sem os organismos decompositores o ecossistema entraria em desequilíbrio, e 

que as ações dos seres humanos podem influenciar diretamente na manutenção do equilíbrio ecoló-

gico. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar quais são os microrganismos decompositores e qual seu papel na cadeia ali-
mentar. 

• Compreender como os microrganismos são utilizados na elaboração de produtos pelo ser 
humano. 

Objetos de conhecimento 

Microrganismos. 

Habilidades 

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, re-

conhecendo a importância ambiental desse processo. 

(EF03CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, combustí-

veis, medicamentos, entre outros.  

Recursos e materiais necessários 

Aula 1:  

• Caderno.  

• Lápis preto. 

Aula 2:  

• Duas imagens do Sol ou dois retângulos nos quais esteja escrito Sol. 

• Fita adesiva. 
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• Imagens de seres vivos para compor uma cadeia alimentar e uma teia alimentar. Exemplos 
de seres vivos que podem ser usados: plantas; serpente; rato; sapo; gavião; gafanhoto; ser 
humano; galinha; duas imagens de decompositores. (Com esses seres vivos, os alunos po-
dem montar mais de uma teia alimentar e mais de uma cadeia alimentar.) 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O papel dos decompositores na natureza e sua relação com o ser humano 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: grupos grandes. 

Nesta aula, o assunto central serão os microrganismos, tanto os decompositores como aqueles 

que o ser humano utiliza para finalidades industriais. Trabalharemos com os alunos o papel dos de-

compositores nas cadeias alimentares e, portanto, na reciclagem de nutrientes. Além disso, espera-se 

que compreendam como os microrganismos participam de nossa vida, seja na elaboração de produtos 

diversos (como alimentos, gás nos biodigestores, adubo nas composteiras, etc.), nos bolores em ali-

mentos e objetos de nosso cotidiano, entre outros. 

Inicie a aula perguntando aos alunos o que são cadeias e teias alimentares. Questione-os sobre 

o que ocorre com a matéria ao longo da cadeia alimentar. Caso os alunos não mencionem, relembre-

os de que a matéria em uma cadeia alimentar está restrita a um ciclo fechado, ou seja, é passada entre 

os seres vivos por meio da alimentação retornando depois aos produtores. 

Pergunte qual a importância dos decompositores para que esse ciclo exista. Reforce que os 

decompositores são os organismos responsáveis por “apodrecer”, ou seja, decompor a matéria orgâ-

nica (fezes, urina e restos de seres vivos, depois de mortos), realizando, portanto, um papel ecológico 

fundamental na reciclagem de nutrientes.  

Apresente aos alunos imagens de alimentos, seres vivos e objetos feitos de matéria orgânica 

sendo decompostos, como bolores presentes em frutas, paredes, roupas, etc. Enquanto mostra as ima-

gens, escute seus alunos contarem as experiências que tiveram com os processos de decomposição. Per-

gunte o que deve ser feito para evitar bolores (exemplo: comer alimentos até as datas de validade, guar-

dar alimentos frescos na geladeira ou congelador, etc.) e alerte-os para não consumirem alimentos em-

bolorados, ou fora da validade, para evitarem intoxicações alimentares e outros problemas 

Traga, também, figuras de alimentos feitos a partir da fermentação (pães, queijos, etc.), talvez 

uma foto de bomba de posto de combustível em que apareça a palavra "etanol", e outros produtos 

derivados da fermentação das bactérias e fungos, como aqueles produzidos por biodigestores e com-

posteiras, explicando brevemente o que é cada um. Lembre-os de que fungos e bactérias são comu-

mente relacionados a acontecimentos negativos do ponto de vista humano, como comidas estragadas 

e doenças, porém, também possuem papéis fundamentais para o planeta e uma grande utilidade para 

os seres humanos.  
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Depois das discussões com os alunos, divida-os em três grupos e peça para cada grupo separar 

uma folha de papel em duas colunas, escrevendo em uma coluna propriedades positivas e, na outra 

coluna, propriedades negativas, associadas aos decompositores.  

Estipule um tempo adequado para os grupos escreverem as suas conclusões. Ao final, peça 

para que digam, primeiro, os pontos positivos e em seguida os negativos e faça as correções, caso haja 

necessidade. 

Aula 2 – Relacionando os decompositores à cadeias e teias alimentares 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em semicírculo. 

Esta aula visa estimular os alunos a relacionarem organismos decompositores com conceitos 

relacionados a cadeias e teias alimentares, equilíbrio ecológico e conservação do meio ambiente. 

Inicie a aula formando um semicírculo com os alunos, em seguida divida a lousa em duas par-

tes, sendo que em uma delas você irá escrever “Cadeia alimentar” na outra “Teia alimentar”.  

Informe que eles irão compor uma cadeia e uma teia alimentar. Para isso, disponha na mesa, 

de forma aleatória, as imagens sugeridas no item Recursos e materiais necessários, em seguida ori-

ente-os a se aproximarem da mesa e observarem as imagens. 

Depois, dê instruções para que eles comecem a montar a cadeia alimentar. Você pode usar 

perguntas como: 

• Qual o primeiro tipo de ser vivo que deve iniciar a cadeia alimentar? Planta. 

• Qual o ser vivo que devemos colocar agora? 

• Como devemos desenhar a seta? Em que posição? A seta deve sair do ser vivo que será 
consumido para o que irá consumir.  

Faça outras perguntas que julgar necessárias para montar as cadeias e teias alimentares. É 

importante lembrar que, com os seres vivos que demos como exemplo, os alunos podem montar di-

versas cadeias e teias alimentares. Portanto, é de suma importância que você, professor, conduza a 

aula de forma que eles consigam fazer o que se pede, mas cuidando para que os alunos sejam motiva-

dos e estimulados a exporem seus conhecimentos. 
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Aferição de aprendizagem 

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

ao término das aulas. Além disso, ao final do trabalho, relembre os tópicos discutidos com os alunos. 

Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito dos organismos decompositores e de sua impor-

tância ecológica e para a vida humana. Pergunte se alguma das informações foi novidade para eles. 

Conduza a conversa de modo que eles relacionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e 

pensam agora sobre os temas.  

Você também poderá propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação na atividade em grupo? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Entendi a importância dos decompositores para os seres humanos? 

• Compreendi a importância dos outros microrganismos para os seres humanos? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Assinale as alternativas corretas: 

(    ) Pães e álcool combustível podem ser feitos a partir da fermentação promovida por microrganismos. 

(    ) A decomposição de matéria orgânica é feita pelos animais. 

(    ) Os decompositores não são necessários para o equilíbrio ecológico. 

(    ) Não devemos consumir alimentos embolorados.  

2. Desenhe dois alimentos produzidos a partir da utilização de organismos decompositores. 
 

Gabarito das questões 

1. ( X ) Pães e álcool combustível podem ser feitos a partir da fermentação promovida por microrga-
nismos. 
(    ) A decomposição de matéria orgânica é feita pelos animais. 

(    ) Os decompositores não são necessários para o equilíbrio ecológico. 

( X ) Não devemos consumir alimentos embolorados.  

2. Resposta pessoal. Os alunos poderão desenhar queijos, leites fermentados (iogurte), bebidas, 
pães, entre outros.  


