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O capítulo começa apresentando um texto que mostra experimentos que 
possibilitaram compreender a importância do núcleo para as células (página 
248). Posteriormente, são abordadas as funções do núcleo, que armazena 
as informações sobre estrutura e função das células. Como este controla a 
atividade celular, apresenta-se o ciclo celular e os componentes do núcleo, o 
envoltório nuclear, o suco nuclear, os nucléolos e a cromatina. Também são 
apresentados os diferentes aspectos do material genético e como estes as-
pectos influenciam na sua função. Para finalizar, o texto traz uma aborda-
gem sobre os cromossomos humanos, expondo a origem dos cromossomos 
homólogos e as consequências de algumas alterações de cromossomos no 
cariótipo humano. 

O núcleo celular

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

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender a importância e as funções do núcleo celular, bem 

como sua composição.

 • Analisar as etapas do ciclo celular.

 • Diferenciar os aspectos do material genético em cada momento 
do ciclo celular.

 • Identificar os cromossomos humanos e a origem dos homólogos.

 • Reconhecer as diferenças entre cariótipos humanos normais e 
cariótipos com alterações cromossômicas e compreender as 
possíveis causas dessas alterações.
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  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Identidade dos seres vivos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Giz.

 • Lousa.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis.

 • Cariótipos impressos em papel A4.

 • Tesoura.

 • Cola. 

Relembre com os alunos as estruturas celulares, organelas e funções. Promo-
va a leitura do texto inicial do capítulo A importância do núcleo na regeneração 
da célula  e a discussão das questões (página 248). Aborde com os alunos a 
função do núcleo, sua importância para a atividade celular e sua composição. 
Apresente aos alunos o ciclo celular, que é composto pela interfase e pela 
divisão celular (imagem da página 250), e as mudanças no aspecto do mate-
rial genético. Com o auxílio da imagem da página 251 apresente aos alunos 
os diversos aspectos do material genético, com a função de cada um deles 
(cromatina e cromossomo). Aborde as diferenças entre cromátides-irmãs, 
cromossomos homólogos, células haploides e diploides e genes alelos. 

AULA 1

PREPARAÇÃO

Para a aula 2, busque na internet imagens de cariótipos humanos normais e 
cariótipos com alterações cromossômicas para que os alunos possam, por 
meio da montagem desses cariótipos, identificar suas características e reco-
nhecer suas diferenças.

Sugestão de leitura e roteiro para a realização dessa atividade: http://obje-
toseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/19311/50_E_6_2_8_ca-
riotipo.pdf?sequence=5
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Por meio das discussões sobre o conteúdo, da atividade prática de monta-
gem do cariótipo e da resolução dos exercícios em sala de aula é possível 
verificar se os alunos conseguem compreender a importância e as funções 
do núcleo, sua composição e os aspectos do material genético.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3 

Relembre com os alunos os conceitos vistos na aula anterior sobre cromos-
somos e a montagem do cariótipo. Trabalhe com os alunos o texto Núcleo, 
diferenciação celular e clonagem e as questões das páginas 255 e 256, as 
atividades do quadro Para recapitular, do Desenvolvendo habilidades (página 
257) e do Biologia nos vestibulares e no ENEM (páginas 257 e 258), para re-
lembrar todo o capítulo e promover uma melhor fixação.

AULA 2 

Relembre com os alunos as diferenças abordadas na última aula sobre cro-
matina e cromossomo e apresente o cariótipo humano. Mostre cariótipos hu-
manos normais e cariótipos com alterações cromossômicas, discutindo as 
consequências dessas alterações. Realize com os alunos a atividade prática 
de montagem do cariótipo humano (entregue a eles folhas com cromosso-
mos misturados para que possam recortar e parear os cromossomos homó-
logos). Faça esta atividade em duplas ou trios. Promova a leitura do texto O 
estudo dos cromossomos humanos (página 253). 


