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O texto inicial do capítulo discute e diferencia os termos ecologia e ambien-
te, trazendo alguns questionamentos relevantes como ponto de partida do 
capítulo e também da unidade (Ecologia: a vida em um nível mais amplo). O 
primeiro grande tópico do capítulo retoma alguns assuntos já abordados no 
capítulo 2 deste livro: os diferentes níveis de organização estudados pela eco-
logia. Posteriormente, o texto apresenta o conceito e exemplos de ecossiste-
ma, fatores bióticos e abióticos para então debater os níveis tróficos dentro 
da comunidade. Neste tópico são apresentados os produtores, consumidores 
e decompositores, seguido de exemplos referentes às cadeias e teias alimen-
tares, diferenciando-as. Por fim, são apresentados os termos “habitat” e “ni-
cho ecológico”. 

Conceitos fundamentais em Ecologia

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

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar os níveis de organização estudados pela Ecologia.

 • Definir e compreender o conceito de ecossistema.

 • Compreender os níveis tróficos de uma comunidade.

 • Diferenciar cadeias alimentares de teias alimentares.

 • Definir e diferenciar os conceitos de nicho e habitat. 

 • Confrontar suposições individuais e coletivas com informações 
obtidas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Diversidade da vida.
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 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis.

Inicie a aula questionando os alunos sobre o conceito de ecologia, o que 
essa ciência estuda e comparando esse conceito com o de ambiente. Após 
a discussão inicial promova a leitura do texto Afinal, o que é ecologia? (pá-
gina 50), que aborda esses conceitos. Discuta com os alunos as duas ques-
tões do Boxe Explorando as ideias do texto (página 50), como forma de 
consolidar o uso correto de cada um dos termos. Retome os conceitos de 
níveis de organização estudados pela Ecologia, já abordados no capítulo 2, 
instigando exemplos por parte dos alunos. Trabalhe o tópico Ecossistema: 
a unidade ecológica (página 52) com a definição e o exemplo do livro. É 
importante que os alunos compreendam a diferença entre fatores bióticos 
e abióticos, e consigam exemplificá-los. Trabalhe com os alunos o texto His-
tória do conceito de ecossistemas (páginas 59 e 60) e debata as perguntas 
(página 60). É interessante fazer com os alunos uma tabela com as pro-
priedades coletivas e as propriedades emergentes (únicas daquele nível hie-
rárquico) para irem completando ao longo da unidade, possibilitando uma 
reflexão contínua sobre as características de cada nível. Para finalizar a aula, 
explique o conceito de comunidade e os seus níveis tróficos (produtores, 
consumidores e decompositores).

AULA 1

PREPARAÇÃO

Busque exemplos de ecossistemas, comunidades, nicho e habitat para com-
plementar os exemplos do livro. É importante ficar atento à organização do 
grupo e à divisão de tarefas. Oriente os alunos que todos devem trabalhar e se 
apropriar dos conteúdos debatidos. Busque jogos ou atividades para exem-
plificar os conceitos de habitat e nicho, e também de espécies generalistas 
e especialistas. É interessante utilizar o vídeo “Como os lobos mudam rios” 
(https://www.youtube.com/watch?v=jrQxxYHL9P4) ao final da terceira aula e 
promover uma discussão.
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AULA 2 

Retome o conceito de comunidade e seus níveis tróficos, buscando agora 
abordar suas funções e exemplos. Aborde os tópicos Cadeias alimentares 
(página 54) e As teias alimentares (página 55) com os exemplos contidos no 
texto. Discuta com os alunos o tópico O lugar dos decompositores (página 
57), para elucidar o papel tão importante desses seres. Após o término da 
explicação, faça uma atividade em grupo utilizando como base o esquema da 
página 56. Separe os alunos em grupos de 3 ou 4 alunos e peça para que eles 
montem uma cadeia alimentar e uma teia alimentar utilizando os exemplos 
contidos na imagem da página 56. Dez minutos são suficientes para a elabo-
ração dos esquemas e também para que eles reflitam sobre o que diferencia 
a cadeia alimentar da teia alimentar. Discuta com os alunos os resultados de 
seus esquemas. Trabalhe com os alunos as questões da página 60 e também 
o texto Desenvolvendo habilidades (página 61). Encerre a aula pedindo aos 
alunos que pesquisem os termos “habitat” e “nicho”, que serão abordados na 
próxima aula. 

Durante as discussões em sala e também por meio das resoluções dos exercí-
cios é possível verificar se o aluno compreendeu os conceitos trabalhados na 
unidade, assim como também visualizar se este realmente confrontou seus 
conhecimentos prévios sobre o tema com as informações adquiridas em sala.

A elaboração da tabela permite uma interação da turma com o conteúdo 
abordado.

A atividade em grupo proposta para a aula 2 é importante para checar a capa-
cidade dos alunos em desenvolver exemplos em conjunto. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3 

Inicie a aula pedindo aos alunos que apresentem de forma sucinta o que en-
contraram ao pesquisar os termos “habitat” e “nicho”. Promova um pequeno 
debate com o objetivo de fazer com que os próprios estudantes compreen-
dam a diferença entre os termos. Utilize os exemplos e conceitos do livro para 
uma explicação mais ampla sobre o assunto, abordando também as estraté-
gias de exploração do meio ambiente (espécies especialistas e generalistas) 
levando também outros exemplos. É interessante realizar um jogo ou ativida-
de para finalizar o conteúdo abordado nesta aula, e também promover uma 
discussão sobre o vídeo “Como os lobos mudam rios” (https://www.youtube.
com/watch?v=jrQxxYHL9P4), que mostra a relação de dependência entre or-
ganismos vivos e fatores abióticos. Os exercícios das páginas 61 e 62 devem 
ser trabalhados em casa. 




