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O texto inicial do capítulo apresenta o termo “controle biológico”, trazendo 
conceitos, exemplos e vantagens desse processo. O primeiro tópico apresen-
ta os parâmetros para medir a dinâmica de uma população, seus atributos, 
fatores que influenciam na regulação da dinâmica populacional, assim como 
também os que regulam o tamanho dessa população. Ainda nesse primeiro 
grande tópico é abordado os tipos de gráficos e curvas, qual curva indica o 
crescimento da população, o número de indivíduos e de declínio populacional. 
Posteriormente, falando sobre comunidades, o capítulo apresenta o processo 
de sucessão ecológica em diversos ecossistemas, apresentando as caracte-
rísticas ao longo desse processo. 

Populações e comunidades

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

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender os conceitos de estrutura populacional, densida-

de populacional e atributos de uma população.

 • Identificar os fatores que influem sobre a dinâmica de uma po-
pulação e os que regulam o tamanho de uma população.

 • Elaborar e compreender os gráficos e os tipos de curva que indi-
cam o crescimento da população e o número de indivíduos e de 
declínio populacional.

 • Compreender o processo de sucessão ecológica em diversas 
comunidades biológicas.

 • Confrontar suposições individuais e coletivas com as informa-
ções obtidas.
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  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Diversidade da vida.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Giz.

 • Lousa.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis.

Promova a leitura do texto inicial A mosca-dos-chifres: um exemplo de con-
trole biológico (página 79) e a discussão das questões do Boxe Explorando 
as ideias do texto (página 79). Para ampliar os conceitos e termos debatidos 
proponha uma discussão abordando o controle biológico, suas vantagens e 
possíveis desvantagens se comparados aos agrotóxicos. Para isso leve repor-
tagens que trate desses temas e distribua entre grupos de alunos (4 a 5 alu-
nos) para que cada aluno possa defender o uso de agrotóxicos ou o controle 
biológico em determinado tipo de cultivo. Relembre com os alunos o conceito 
de população e apresente os conceitos contidos no tópico A dinâmica das 
populações (página 80), levando exemplos para uma melhor compreensão. 
Trabalhe os atributos e os fatores que regulam a densidade populacional e 
peça aos alunos que completem o quadro que foi iniciado no capítulo 5 com 
as características da população. Debata com eles. 

AULA 1

PREPARAÇÃO

Selecione reportagens que apresentem o uso de agrotóxicos e o controle bio-
lógico para um exercício em grupo com os alunos. Busque exemplos sobre 
os conceitos trabalhados no tópico A dinâmica das populações (página 80) 
e imagens de ambientes em diversos níveis de sucessão ecológica. Também 
leve o nome de cada etapa da sucessão ecológica em folhas A4 e busque ví-
deos que ilustrem esse processo. É importante ficar 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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AULA 2 

Relembre no início da aula as características da população que foram inseri-
das no quadro e os fatores que regulam a densidade populacional para iniciar 
um novo tópico: as formas que regulam o tamanho de uma população e os 
gráficos que demonstram esses processos. Utilize os gráficos do livro (pági-
nas 83, 84 e 85). Faça a leitura e discuta com os alunos o texto do Boxe Diálo-
gos: Tamanho das populações (página 90), os exercícios 1, 2, 5 e 6 do quadro 
Para recapitular (página 92) e o exercício do Boxe Desenvolvendo habilidades 
(página 92), com o objetivo de proporcionar uma melhor fixação do conteúdo. 

Por meio de debates, confecção de quadros informativos e realização de exer-
cícios é possível verificar se os alunos conseguiram compreender os concei-
tos de estrutura populacional, a densidade populacional e os atributos de uma 
população, identificar os fatores que influem sobre a dinâmica de uma popu-
lação e os que regulam o tamanho de uma população e também assimilar 
as diferenças entre os tipos de gráficos e o processo de sucessão ecológica. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3 

Relembre com os alunos o conceito de comunidade para iniciar a apresen-
tação do tema Comunidade em Mudança: sucessão ecológica (páginas de 
86 a 89). Durante a explicação, utilize as imagens e os esquemas disponíveis 
no livro (páginas 86 e 88) e a tabela da página 89. Apresente esquemas que 
demonstrem os estágios de sucessão ecológica separadamente, e os nomes 
de cada um. Questione os alunos sobre em qual estágio está cada imagem e 
o que está ocorrendo em cada um. É interessante a utilização de vídeos que 
ilustrem o processo de sucessão ecológica para uma melhor interpretação 
dos alunos. Trabalhe com os alunos os exercícios 3, 4, 7 e 8 do quadro Para 
recapitular (página 92), e também os exercícios da página 93 para uma revi-
são de conceitos e fixação de todo o conteúdo do capítulo. 


