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A unidade 3 Biologia celular: a vida no nível microscópico tem como tema 
do primeiro capítulo A célula: unidade fundamental dos seres vivos. Primeira-
mente são abordados os primeiros cientistas e suas pesquisas sobre a teoria 
celular, e também os microscópios óptico e eletrônico e suas características. 
São apresentadas as células procarióticas e eucarióticas, seus componentes, 
sua organização e a função de cada organela ou estrutura presente. Ao térmi-
no do capítulo uma tabela traz a comparação entre essas duas células. 

A célula, unidade fundamental  
dos seres vivos

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

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar na estrutura de diferentes seres vivos a organização 

celular como característica fundamental de todas as formas de 
vida.

 • Comparar a organização e o funcionamento de diferentes tipos 
de células para estabelecer a identidade entre elas.

 • Representar diferentes tipos de células.

 • Analisar o uso e o manuseio do microscópio.  

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Identidade dos seres vivos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.
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 • Datashow.

 • Imagens em slides.

 • Lâminas para microscópio óptico.

 • Cartolinas.

 • Folhas A4.

 • Microscópio óptico.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis. 

É interessante que esta aula aconteça no laboratório de biologia. Em uma 
apresentação em slides, apresente imagens de diversos seres vivos e promo-
va uma discussão sobre as suas características e qual delas é compartilhada 
entre todos. Mostre aos alunos os diversos cientistas e suas pesquisas que 
contribuíram para a teoria celular. Discuta os questionamentos do Boxe Explo-
rando as ideias do texto (página 182). Posteriormente, apresente aos alunos 
o microscópio óptico e eletrônico, suas características e diferenças e suas 
escalas de tamanho (página 185). Explique como manusear um microscó-
pio e disponibilize diferentes tipos de células ou organismos para serem ob-
servados (se a escola não possui microscópio eletrônico, leve imagens para 
que os alunos possam compreender seus tamanhos). Questione os alunos 
se conseguiram identificar diferenças entre os tipos de células apresentadas, 
fazendo-os refletir se somente existe um tipo de célula, o que será abordado 
na próxima aula. 

AULA 1

PREPARAÇÃO

Reserve o laboratório de biologia para a primeira aula. Prepare imagens de di-
versos seres vivos (um ser humano, um vegetal, um réptil, uma ave, um peixe, 
uma bactéria e um protozoário) para promover a discussão inicial do capítulo 
(em slides), como também lâminas com tipos de células e organismos para 
manuseio inicial do microscópio e também para promover a discussão pro-
posta para esta aula (aula 1). Leve, em cartolinas, desenhos de dois dos três 
tipos de células discutidos em sala (procarionte, eucarionte animal e euca-
rionte vegetal), e também as diferentes organelas e suas funções para uma 
atividade de fixação (aula 3).
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Com as atividades no laboratório é possível compreender os conhecimentos 
prévios dos alunos referentes ao microscópio, à teoria celular e também à 
diferença ou não entre as células. 

Com as discussões em sala, os exercícios e a atividade de fixação para a 
confecção de diferentes tipos celulares é possível identificar se os estudantes 
conseguiram diferenciar os tipos celulares e as funções de cada organela. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 2 

AULA 3 

Relembre a discussão final da última aula sobre os tipos celulares. Apresente 
aos alunos as células procarióticas e eucarióticas, evidenciando suas seme-
lhanças e diferenças. Mostre as organelas que essas células possuem em 
comum (membrana plasmática, citoplasma e material genético), seus dife-
rentes tipos de organização, suas organelas características e suas funções 
para o funcionamento desta unidade, que é fundamental para os seres vivos. 
Discuta com os alunos a tabela de comparação entre as células (página 189) 
e o texto As células e as cidades (página 190). Ao término da aula trabalhe 
com os alunos os exercícios do quadro Para recapitular (página 191) e do Bio-
logia nos vestibulares e no ENEM (página 192), pedindo para que a resolução 
seja terminada em casa, caso não haja tempo hábil. 

Antes de iniciar a correção das atividades, relembre a tabela de comparação 
entre as células (página 189). Discuta com os alunos cada questão resolvida, 
buscando identificar as possíveis dúvidas. Promova uma atividade de fixação. 
Em uma cartolina leve, representada em forma de desenho, duas das três cé-
lulas trabalhadas neste capítulo (procarionte, eucarionte animal e eucarionte 
vegetal). Somente faça a delimitação de cada célula (membrana plasmática). 
Distribua entre grupos de 4 a 5 alunos. Com cada cartolina, disponibilize tam-
bém diversas organelas e funções. O objetivo da dinâmica é que os alunos 
consigam identificar as organelas presentes em cada célula e suas funções. 


