
APRESENTAÇÃO

1

BIOLOGIA
Biologia
Volume 1 – Capítulo 17

O capítulo é iniciado com um texto que apresenta a diferença e a peculiarida-
de do processo de divisão celular em células cancerígenas. São abordados os 
dois tipos de divisão celular: mitose e meiose, suas características semelhan-
tes e suas diferenças. Inicialmente apresenta-se a mitose, processo no qual 
uma célula origina duas células idênticas, suas etapas, e como o processo 
ocorre nas células eucarióticas animal e vegetal. Posteriormente é abordado 
o processo de meiose, no qual uma célula origina quatro células genetica-
mente diferentes, demonstrando suas fases e seus processos que se asse-
melham e se diferenciam da mitose. 

A divisão celular

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

 DURAÇÃO: 
2 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar e diferenciar os tipos de divisão celular.

 • Compreender as fases da divisão mitótica e da divisão meiótica.

 • Descrever o mecanismo básico de reprodução de células de to-
dos os seres vivos (mitose).

 • Reconhecer que divisões mitóticas descontroladas podem re-
sultar em processos patológicos conhecidos como cânceres.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

Identidade dos seres vivos.
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 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Imagens em slides.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis. 

Promova a leitura e discussão do texto inicial O câncer e a multiplicação ce-
lular (página 259). Relembre com os alunos o ciclo celular visto no último 
capítulo e suas fases (interfase e divisão celular). Inicie a apresentação dos 
tipos de divisão celular diferenciando mitose e meiose com base nas funções 
de cada processo e também no produto de cada um. Aborde a mitose, suas 
principais características e fases, detalhando cada processo. Utilize imagens 
em slide para elucidar o processo. Mostre as diferenças entre a mitose em 
células eucarióticas vegetais e animais, e a variação da quantidade de DNA 
durante esse processo (página 262). Trabalhe com os alunos o texto Apop-
tose: a morte celular programada (página 267), os exercícios 2 e 4 do quadro 
Para recapitular (página 268) e o exercício 3 do Biologia nos vestibulares e no 
ENEM (página 269).

AULA 1

PREPARAÇÃO

Busque imagens do processo de mitose e meiose para melhor exemplificá-los 
aos alunos. 
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Com as discussões e exercícios resolvidos em sala de aula é possível verificar 
se os alunos conseguem diferenciar a importância dos processos de mitose e 
meiose, descrevendo cada uma das fases de cada processo. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 2 

Relembre com os alunos as diferenças vistas na aula anterior sobre os dois 
processos de divisão celular, mitose e meiose. Apresente a meiose, suas fa-
ses e principais características, usando imagens e vídeos para detalhar o pro-
cesso e também facilitar a compreensão por parte dos alunos. Evidencie a 
diferença entre os processos de meiose I e meiose II ao que se refere ao ma-
terial genético, seu aspecto e quantidade, assim como também onde esses 
processos ocorrem e a importância da meiose para os seres vivos. Trabalhe 
com os alunos as questões 1 e 3 do quadro Para recapitular (página 268) e 
as questões 1, 2, 4 e 5 do Biologia nos vestibulares e no ENEM (página 269).


