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O capítulo aborda algumas substâncias químicas que compõem as célu
las e são essenciais para o funcionamento destas e, consequentemente, da 
vida. O texto inicial apresenta a função da insulina, uma substância – proteí
na – presente em nosso organismo que desempenha um papel importante 
no controle da glicose no sangue, e as consequências causadas pela dis
função do pâncreas, órgão que produz esta proteína. Posteriormente, são 
apresentados os principais átomos das células e a formação de algumas 
moléculas, assim como também a diferenciação entre substâncias orgâni
cas e inorgânicas. Água, sais minerais, carboidratos e lipídios são assuntos 
discutidos em tópicos no decorrer do capítulo, enfatizando sua formação 
estrutural, função e classificação de acordo com suas funções. O capítulo 
também traz o papel das moléculas e substâncias na dieta, exibindo a pirâ
mide alimentar, o que dá oportunidade ao professor de debater os costumes 
alimentares com os alunos. 

As substâncias da vida: água, sais, 
açúcares e gorduras

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

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar os principais átomos de uma célula viva e a formação 

das principais moléculas.

 • Compreender quais as substâncias compõem um organismo, 
diferenciandoas em orgânicas e inorgânicas.

 • Reconhecer as funções da água no organismo.

 • Classificar os tipos de sais minerais de acordo com suas diver
sas funções.

 • Diferenciar as substâncias energéticas de acordo com suas funções.

 • Confrontar suposições individuais e coletivas com informações obtidas.
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  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

Identidade dos seres vivos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Imagens em slides.

 • Cartolinas.

 • Cola.

 • Tesoura.

 • Imagens impressas.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis. 

PREPARAÇÃO

Selecione imagens de esquemas que mostrem a síntese de algumas subs
tâncias no corpo humano, como também fórmulas estruturais de alguns car
boidratos e lipídios e faça apresentações em slide. Prepare uma breve apre
sentação sobre proteínas, vitaminas e alimentação saudável para a aula 3 
(necessário para a elaboração da pirâmide alimentar). Informe aos alunos que 
todos deverão participar do trabalho em grupo. 
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AULA 2 

Inicie a aula discutindo com os alunos as questões respondidas em casa, 
dando ênfase à complementação da questão 2, para introduzir o tópico Subs
tâncias energéticas (página 29). Aborde os assuntos carboidratos e lipídios, 
e utilize as tabelas das páginas 29, 30 e 31 para promover discussões acerca 
dos temas apresentados nesta aula. É importante levar imagens das estru
turas químicas dos carboidratos, para que os alunos possam visualizar/di
ferenciar as diversas formas destes compostos. Resolva com os alunos os 
exercícios da página 34 para fixação do conteúdo. Para finalizar, oriente os 
alunos que na próxima aula farão uma análise dos rótulos dos produtos que 
eles consomem durante a semana. Peça para que levem os rótulos dos pro
dutos consumidos e calculadora.  

Proponha a leitura do texto inicial Átomos e moléculas (página 25) e a partir 
desta leitura debata com os alunos outras substâncias que possuem papel 
fundamental para o metabolismo da célula e também do organismo, sem clas
sificá-las como sais minerais, carboidratos e lipídios. Para a explicação do tó
pico referente a átomos e moléculas, e também as principais substâncias dos 
seres vivos, é interessante levar esquemas que mostrem a síntese de algumas 
substâncias, como também as fórmulas estruturais de alguns carboidratos e 
lipídios para uma diferenciação/visualização inicial por parte dos alunos. Nes
te ponto é interessante apresentar a tabela da página 25. Para a exposição do 
tópico Água e sais minerais (página 27) é pertinente levar alguns vídeos que 
exemplifiquem os diversos papéis da água dentro das células e do organismo, 
e utilizar o quadro dos sais minerais (página 28). Oriente os alunos a realizarem 
a leitura do texto Água e vida e resolverem os exercícios da página 33 (a ques
tão 2 faz relação com a fotossíntese, é interessante questionar os alunos qual 
tipo de substância é formada neste processo, sua classificação e importância 
para os seres vivos, como forma de preparálos para a próxima aula).

AULA 1
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Durante o debate das atividades resolvidas em sala de aula ou em casa, é 
possível verificar se o aluno está conseguindo compreender e diferenciar as 
substâncias importantes para a vida, confrontando seus conhecimentos pré
vios sobre o assunto com os obtidos em sala de aula. 

A análise dos rótulos dos alimentos e a confecção da tabela possibilitam ao 
aluno identificar seu hábito alimentar e a quantidade de carboidratos, sais e 
gorduras ingeridos durante um dia, promovendo assim uma reflexão sobre 
seus hábitos alimentares. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3 

Organize os alunos em grupos para a elaboração da atividade. Inicialmente, 
peça que cada aluno faça uma lista dos alimentos ingeridos no dia anterior 
em todas as refeições. Proponha a  elaboração de uma planilha somando as 
quantidades de todos os carboidratos, gorduras e sais que consumiram em 
um dia (divida por refeição: café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar), e 
calcule essas quantidades. Discuta com os alunos se consumiram adequada
mente cada uma dessas substâncias durante todo o dia e as possíveis altera
ções que poderiam ser feitas em seus hábitos alimentares. 


