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O primeiro capítulo da Unidade A Identidade da Vida aborda os atributos neces-
sários para a caracterização de um ser vivo. O texto inicial permite ao professor 
dialogar com os alunos e compreender seus conceitos prévios sobre o tema. A pri-
meira característica apresentada é o tipo de organização celular, célula procarionte 
e eucarionte, com ilustrações que mostram suas diferenças. Posteriormente são 
abordados os tipos de nutrição, autotrófica e heterotrófica, enfatizando também 
o processo de fotossíntese e a respiração celular. Os tipos de metabolismo são 
citados com exemplos e têm o auxílio de uma tabela ilustrativa. O capítulo tam-
bém faz referência às percepções que os diversos seres vivos têm em relação 
ao ambiente, seja por concentração de nutriente, por meio da audição, do tato, do 
olfato, da visão e também pela presença ou ausência de luz. Os tipos de materiais 
genéticos (DNA e RNA) e os tipos de reprodução (sexuada e assexuada) também 
são retratados, mostrando aos alunos as diferenças dentro de cada tópico. Para 
finalizar, o tema Evolução é apresentado de forma sucinta, somente para que os 
alunos possam compreender que evoluir é uma característica de um ser vivo. 

Características da vida

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar as características básicas dos seres vivos.

 • Diferenciar células eucariontes e procariontes, os tipos de nutri-
ção e reprodução dos seres vivos.

 • Compreender metabolismo, respostas aos estímulos e concei-
tos evolutivos básicos.

 • Confrontar suposições individuais e coletivas com informações 
obtidas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Identidade dos seres vivos.
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 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Imagens impressas.

 • Imagens em slides.

 • Caderno de anotações. 

 • Lápis.

Inicie o capítulo lançando perguntas que permitam construir uma discus-
são inicial com os alunos referente às características de um ser vivo. Pro-
mova a leitura da página inicial do capítulo O que é um ser vivo? (pági-
na 10), para que os estudantes possam reformular suas ideias originais 
(imagem da página 10, que retrata resumidamente os tópicos do capítulo). 
Apresente imagens que representem os diversos tipos de seres vivos (um 
vegetal, um animal, uma bactéria, um fungo e um protozoário). Divida os 
alunos em grupos e peça para que eles caracterizem os seres ilustrados 
fazendo referência aos tópicos apresentados na imagem da página 10. 
Converse com os alunos sobre as características encontradas e trabalhe o 
texto Vírus: que seres vivos são esses? (página 16) e a questão 3 (página 
17) com a finalidade de iniciar os tópicos que serão abordados nas aulas 
seguintes (questione os alunos sobre tipo de organização celular, metabo-
lismo, nutrição, reprodução e evolução).

AULA 1

PREPARAÇÃO

Para as aulas deste capítulo é importante que o professor selecione imagens 
de diversos seres vivos (um vegetal, um animal, uma bactéria, um fungo e um 
protozoário) impressas para a execução de uma atividade em grupo, como 
também há a necessidade de selecionar previamente imagens e preparar uma 
apresentação em slides para uma melhor visualização por parte dos discentes 
– o professor pode utilizar imagens de um vegetal, um animal herbívoro, um 
animal carnívoro, ilustração do processo de fotossíntese e respiração celular 
para a exposição dos temas abordados na segunda aula. É fundamental que o 
professor fique atento à organização do grupo e à divisão de tarefas, orientando 
os alunos que todos devem trabalhar e se apropriar dos conteúdos debatidos. 
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Aborde os temas das páginas 14 e 15, apresentando imagens que ilustrem os 
tipos de materiais genéticos e os tipos de reprodução. Faça questionamentos 
referentes aos tipos de reprodução, suas diferenças e mostre exemplos do 
cotidiano dos alunos. Aborde de forma simples os conceitos evolutivos apre-
sentados na página 15, buscando facilitar compreensão dos alunos sobre o 
tema. Trabalhe os exercícios da página 17, Desenvolvendo habilidades, que 
promovem uma discussão sobre o tema “reprodução” e Biologia nos vestibu-
lares e no ENEM. Para finalizar, peça que os alunos retomem as anotações fei-
tas na primeira aula referentes às imagens entregues (um vegetal, um animal, 
uma bactéria, um fungo e um protozoário) e peça que eles complementem 
após o término da discussão do capítulo. 

AULA 3 

Durante o debate das atividades resolvidas em sala ou em casa, é possível 
verificar se o aluno está conseguindo diferenciar as características apresen-
tadas entre os tipos de seres vivos.

As discussões iniciais e finais referentes às imagens dos seres vivos devem 
ser utilizadas para verificar se os alunos conseguiram confrontar seus conhe-
cimentos preestabelecidos com os temas aprofundados em sala de aula.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 2 

Apresente aos alunos os tópicos das páginas 11, 12 e 13: tipos de organização 
celular, tipos de nutrição e metabolismo. Utilize a imagem da página 11 para 
expor as diferenças entre os tipos de células, abordando também a função 
de cada componente celular. Apresente imagens de seres vivos e questione 
os alunos sobre o tipo de nutrição de cada um, evidenciando e diferenciando 
o processo de fotossíntese e respiração celular. Construa na lousa, durante a 
explicação do terceiro tópico Os seres vivos têm metabolismo (página 12) o 
esquema apresentado na página 13. Para abordar o tópico Os seres vivos res-
pondem a estímulos (página 13), utilize outros exemplos além dos contidos 
no texto, e próximos da realidade dos alunos, para uma melhor compreensão 
por parte dos estudantes. Os exercícios 1 e 2 (página 17) contribuem para a 
fixação dos temas abordados em aula. Finalize a aula utilizando os exemplos 
do exercício 1 já realizado, questionando os alunos sobre os tipos de repro-
dução do vegetal e do animal apresentados, como forma de confrontar os 
alunos com os tópicos que serão discutidos na última aula.


