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O capítulo inicia com um exemplo de troca com o meio, a desidratação dos ali-
mentos, que é utilizada como forma de conservação. Para compreender como 
essas trocas ocorrem, o texto apresenta as propriedades e a estrutura da 
membrana plasmática. Após compreender o funcionamento dessa estrutura 
celular que permite as trocas entre o meio externo e interno, são abordados os 
tipos de transporte através da membrana: difusão simples, difusão facilitada 
e osmose como processos sem gasto de energia, e suas consequências nas 
células animais e vegetais. É apresentado também o transporte ativo, como 
exemplo a bomba de sódio e potássio, com gasto de energia. Por fim são abor-
dados os transportes por envolvimento e captura da membrana, fagocitose e 
pinocitose, e também as diferenciações da membrana plasmática. 

As membranas celulares  
e as trocas com o meio

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

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar a estrutura e compreender as propriedades da mem-

brana plasmática.

 • Compreender o caminho das substâncias do meio externo para 
o interior das células e vice-versa.

 • Diferenciar os processos que não promovem gasto de energia 
dos que promovem.

 • Analisar imagens e representações relacionadas aos diferentes 
tipos de transporte através da membrana celular.

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

 • Lousa.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis. 

Para iniciar a aula, antes de abordar o texto inicial do capítulo que traz o tema 
Desidratação dos alimentos (páginas 193), leve experiências simples que de-
monstrem esse processo de troca com o meio (pode ser folha de alface e 
sal – leve em um recipiente uma folha nova e um pouco de sal, e em outro 
leve uma folha já com o sal para que os alunos possam ver o final do expe-
rimento). Discuta com os alunos o que ocorreu para que a folha murchasse 
e promova a leitura e a discussão do texto inicial (página 193). Apresente as 
propriedades e a estrutura da membrana plasmática utilizando as imagens 
das páginas 195, 196 e 197. Inicie o tópico A troca de substâncias entre a cé-
lula e o meio (página 197), apresentando aos alunos os processos que serão 
abordados nas próximas aulas (é interessante o debate da tabela da página 
198). Trabalhe com os alunos os exercícios 1 e 2 (página 208).

AULA 1

PREPARAÇÃO

Busque experiências que demonstrem o processo de desidratação (aula 1) e 
também que mostrem os processos de transporte passivo (aula 2). O uso de ví-
deos que ilustrem esses processos (passivos e ativos) também é interessante.

AULA 2 

Relembre com os alunos de forma simples as propriedades da membrana e suas 
estruturas, para então iniciar a explicação dos tipos de transporte. Diferencie os 
principais tipos de transportes passivos: difusão simples, difusão facilitada e os-
mose, evidenciando as características que os distinguem. É interessante apresen-
tar vídeos ou experiências simples que retratem esses processos e suas carac-
terísticas. Discuta com os alunos quais os efeitos desses processos nas células 
animais e vegetais, uma vez que a estrutura de suas membranas não é a mesma. 
Trabalhe com os alunos o quadro Atividade prática (página 202), discutindo e apre-
sentando vídeos que embasem a questão. Trabalhe com os alunos o texto A os-
mose reversa (página 207) e as questões da mesma página. Para finalizar a aula 
apresente um vídeo simples sobre transporte ativo, pedindo para que os alunos 
identifiquem quais as diferenças com os outros processos abordados nesta aula.
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Por meio das experiências, discussões e exercícios realizados em sala de aula 
é possível verificar se os alunos conseguem identificar as propriedades e a 
estrutura da membrana plasmática, compreender os processos de transporte 
através da membrana e diferenciá-los. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3 

Relembre com os alunos o vídeo sobre transporte ativo observado na última 
aula confeccionando com eles uma tabela com as características dos trans-
portes passivos abordados na última aula e o vídeo sobre transporte ativo (é 
importante pedir para que todos participem da discussão, não observando a 
tabela existente e já discutida do livro). Apresente aos alunos o processo de 
transporte ativo, exemplificando com a bomba de sódio e potássio (página 
204), os transportes por envolvimento e a captura da membrana, fagocitose 
e pinocitose, e também as diferenças da membrana plasmática (página 206). 
Retome a tabela da página 198 para avaliar a compreensão dos alunos e sa-
nar eventuais dúvidas. Trabalhe com os alunos os exercícios 3 e 4 do quadro 
Para recapitular (página 208) e os exercícios do Biologia nos vestibulares e no 
ENEM (página 209). 


