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O capítulo inicia demonstrando o fracionamento, um dos processos que per-
mitiu o estudo das organelas celulares. Neste capítulo são abordadas as fun-
ções e os componentes do citoplasma das células eucariontes. Primeiramen-
te são apresentadas as características do citosol e seus movimentos, como a 
ciclose; e também o citoesqueleto e suas propriedades. São apresentados os 
ribossomos, o retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo golgiense e 
o processo de secreção celular, os lisossomos, os peroxissomos, as mitocôn-
drias, os cloroplastos, os centríolos, os cílios e os flagelos. São abordadas as 
funções e principais características de cada estrutura mencionada. Ao final 
do capítulo mostra-se a diferença entre as células eucariontes animais e ve-
getais, segundo sua composição e função de suas estruturas. 

O citoplasma: onde as reações acontecem

Esquema representando as etapas do fracionamento celular. (Elementos fora de proporção de 
tamanho entre si. Cores fantasia.)
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 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar as principais funções e propriedades do citoplasma 

das células eucarióticas.

 • Reconhecer as organelas celulares das células eucarióticas ani-
mal e vegetal.

 • Compreender as funções de cada uma das organelas das célu-
las animal e vegetal.

 • Diferenciar as células eucarióticas animal e vegetal segundo 
sua estrutura.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Identidade dos seres vivos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Datashow.

 • Imagens em slides.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis. 

PREPARAÇÃO

Busque vídeos que exemplifiquem os movimentos do citoplasma, as ativida-
des dos retículos endoplasmáticos liso e rugoso, e imagens das células euca-
rióticas animal e vegetal (aula 1). Para a aula 2 é importante levar vídeos que 
mostrem os mecanismos de secreção do complexo golgiense, como tam-
bém a ação dos lisossomos.
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AULA 2 

Inicie a aula exibindo novamente as imagens das células eucarióticas animal e 
vegetal, identificando cada uma das estruturas. Apresente, nesta aula, o comple-
xo golgiense, suas funções e mecanismos de secreção celular (imagens das pá-
ginas 217 e 218). É interessante utilizar vídeos que mostrem esses mecanismos. 
Discuta com os alunos as funções e os mecanismos de ação dos lisossomos e 
dos peroxissomos, com vídeos ilustrativos (utilizar o Boxe Mais aprofundamento, 
página 221). Explique as mitocôndrias e os cloroplastos, buscando diferenciar 
suas funções e seus mecanismos, para que, posteriormente, os alunos possam 
compreender sua presença ou ausência em cada tipo de célula eucariótica. Re-
tome as imagens das células utilizadas no início da aula. Faça questionamentos 
sobre as organelas já apresentadas e sobre as que ainda não foram discutidas. 

Promova a leitura e o debate do texto inicial Desmontar a célula para entendê-
-la melhor e das questões (página 210) sobre um dos processos que permitiu o 
estudo das organelas celulares, o fracionamento. Proponha que os alunos pes-
quisem o processo de centrifugação apresentado no quadro Atividade prática 
(página 228), e entreguem em forma de trabalho escrito. Posteriormente, apre-
sente os componentes, as funções e as propriedades do citoplasma das célu-
las eucarióticas (quadro e tabela da página 211), abordando o funcionamento 
e a composição do citosol e do citoesqueleto. Leve vídeos que exemplifiquem 
os movimentos do citoplasma. Inicie as exposições sobre as organelas com 
imagens das células eucarióticas animal e vegetal, identificando cada uma das 
estruturas. Aborde os ribossomos e o retículo endoplasmático, que é apresen-
tado como liso e rugoso, elucidando suas funções e principais mecanismos. 
Leia o texto do Boxe Mais aprofundamento (página 214). Se possível também 
exiba vídeos que mostrem as atividades dessas organelas. 

AULA 1

AULA 3 

Como na aula anterior, exiba novamente as imagens das células eucarióticas 
animal e vegetal, identificando cada uma das estruturas e suas funções. Apre-
sente aos alunos as seguintes estruturas: centríolos, cílios e flagelos, suas fun-
ções e diferenças; e também os vacúolos. Para finalizar a exposição do conteú-
do, confeccione uma tabela com os alunos, identificando as principais funções 
de cada organela, deixando um espaço para ser preenchido após a discussão 
do último tópico Células animais e células vegetais (página 228), que apresen-
ta as diferenças entre essas células. Aborde essas diferenças com os alunos, 
complete a tabela e trabalhe os exercícios das páginas 229, 230, 231, 232 e 233.
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É possível identificar se os alunos conseguem diferenciar as organelas pre-
sentes na célula eucariótica animal da eucariótica vegetal, as funções de cada 
organela e seus nomes por meio dos exercícios, do debate das imagens e 
também da confecção da tabela. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


