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O capítulo apresenta os níveis de organização biológicos, ecológicos e suas 
características, possibilitando ao aluno identificar esses níveis partindo de 
seu cotidiano. O texto inicial tem por objetivo trazer os conceitos de níveis de 
organização conhecidos pelos alunos para a sala de aula, para então iniciar a 
abordagem biológica sobre o tema. São apresentados os níveis microscópi-
cos e macroscópicos de organização biológicos, dispostos em dois tópicos 
separados. Posteriormente abordam-se os níveis hierárquicos ecológicos. O 
capítulo exibe esquemas didáticos para a explicação de todos os níveis abor-
dados que devem ser destacados, possibilitando uma maior compreensão 
por parte dos alunos.

Os níveis de estudo da vida

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

 DURAÇÃO: 
2 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Compreender os níveis de organização do estudo da vida e suas 
características, desde os átomos até a biosfera.

 • Diferenciar os níveis microscópicos e macroscópicos, identifi-
cando seus exemplos.

 • Reconhecer a importância da classificação biológica para a 
organização e compreensão da enorme diversidade dos seres 
vivos. 

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Diversidade da vida.



2 BIOLOGIA | Volume 1  – Capítulo 2

PREPARAÇÃO

Escrever em folhas A4 os nomes dos níveis hierárquicos biológicos (átomos, 
moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos) e eco-
lógicos (populações, comunidades, ecossistemas e biosfera) para a introdu-
ção do assunto na aula 1. Antes de iniciar a aula 2, pesquise o conceito de 
ecologia para ser debatido com os alunos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Folhas A4.

 • Fita adesiva.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis.

Proponha a leitura do texto inicial do capítulo De que é feita uma cidade? (pá-
gina 18) e discuta com os alunos quais níveis hierárquicos estão presentes 
em seu cotidiano. Utilize exemplos como a organização dentro do ambiente 
escolar, na família, dentro de uma empresa etc. Busque realizar uma atividade 
lúdica para iniciar a apresentação dos níveis de organização (na página 19 há 
um esquema que ilustra esses níveis. O professor pode levar os nomes dos 
níveis impressos ou escritos à mão e ir organizando-os com os alunos em 
um mural ou até mesmo na lousa). Questione os alunos sobre quais níveis 
são microscópicos e quais são macroscópicos, buscando levantar e compre-
ender seus conhecimentos prévios. Para desenvolver a explicação sobre os 
níveis microscópicos e macroscópicos, utilize o esquema da página 20, que 
aborda o tema de forma simples e dinâmica. Trabalhe a página 22 (textos e 
questões). Para finalizar a aula, questione os alunos sobre os níveis acima de 
organismo (níveis de organização em ecologia) e peça para que eles pesqui-
sem o que é ecologia, conceito que será debatido na aula seguinte. 

AULA 1
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AULA 2 

Inicie a aula questionando os alunos sobre o que é ecologia, o que essa ciência 
estuda e qual é sua importância. Com essa discussão, inicie a exposição do 
conteúdo sobre os níveis de organização em ecologia utilizando o esquema 
apresentado na página 21. Para exemplificar esses níveis, busque exemplos 
regionais, pedindo para que os alunos formulem exemplos de comunidades 
aquáticas e terrestres dentro de um ecossistema preestabelecido (caatinga, 
pantanal, pampas, ecossistemas costeiros etc). Para finalizar a aula, realize 
os exercícios da página 23, discutindo a resolução com os alunos. 

A atividade inicial que expõe os níveis microscópicos e macroscópicos permi-
te ao professor verificar a compreensão dos alunos quanto às características 
dos níveis hierárquicos, bem como os termos “micro” e “macro”. 

Durante as atividades e discussões realizadas em sala de aula é possível iden-
tificar se os alunos conseguem distinguir os níveis hierárquicos biológicos e 
ecológicos, compreender suas características e se conseguem reconhecer a 
importância de cada nível para o funcionamento da vida.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


