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APRESENTAÇÃO 

Este livro é o resultado do trabalho de um grupo de 
docentes e de graduandos/bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do 
curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de 
Londrina, que desenvolvem ações conjuntas com escolas 
da rede pública de ensino.  

As docentes organizadoras, Virginia Iara de 
Andrade Maistro, Vera Lúcia Bahl Oliveira e Tania 
Aparecida da Silva Klein, coordenadoras do subprojeto 
PIBID/Biologia, a bióloga e ex-bolsista Daniela Cristina 
Lopes Rejan e os bolsistas, autores dos capítulos aqui 
apresentados, esperam poder contribuir para que 
professores e alunos da Educação Básica possam fazer uso 
das práticas que foram desenvolvidas no interior das 
escolas participantes e que estão aqui apresentadas. 

 Durante a realização destas práticas, os docentes em 
formação inicial, avaliaram que as atividades 
proporcionaram uma aprendizagem significativa, 
oferecendo aos educandos oportunidades de reflexão e 
ação, despertaram a curiosidade, a criatividade, a 
interatividade, o interesse e a possibilidade de 
relacionarem conhecimento científico com alguns 
fenômenos do cotidiano.  

O convite está feito! Façam bom uso deste! 
 

 Virgínia Iara de Andrade Maistro 
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1. BIOMAS BRASILEIROS 
Felipe Tsuzuki 

Nathália Hernandes Turke 

 

INTRODUÇÃO 
Os seres vivos de uma determinada região, 

juntamente com uma vegetação similar ali presente 
formam um bioma. O Brasil possui seis diferentes biomas 
(Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, 
Pantanal e Pampa). 

A Caatinga estende-se pelos estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, 
Bahia, Piauí e no norte de Minas Gerais, tendo uma 
vegetação típica de ambientes semiáridos.  

O Cerrado compreende os estados de Minas Gerais, 
Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins e 
Goiás, sendo caracterizado por árvores baixas, arbustos e 
gramíneas (savana brasileira).  

A Floresta Amazônica está localizada na região 
norte do país (nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins). É uma floresta fechada, formada em boa parte 
por árvores de grande porte, próximas umas das outras. 

A Mata Atlântica estende-se do Piauí ao Rio Grande 
do Sul. Sua vegetação é bem diversificada e representada 
pela peroba, ipê, quaresmeira, cedro, jequitibá-rosa, 
jacarandá, pau-brasil, entre outras. 
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O Pantanal é considerado a maior planície alagável 
do mundo, e compreende o sudoeste de Mato Grosso e 
oeste de Mato Grosso do Sul. Caracteriza-se pelo 
alagamento na época das chuvas.  

O Pampa está presente apenas no Rio Grande do Sul 
e tem a aparência de um tapete verde, por possuir 
paisagem plana e homogênea. 

 
OBJETIVO (S) 
Conhecer os diferentes biomas brasileiros, bem 

como melhorar o conhecimento sobre os mesmos.  
 
MATERIAIS  

 Cartolina branca 
 Imagens dos biomas

PROCEDIMENTOS  
Entregue para cada grupo uma cartolina e as 

imagens de um dos seis biomas brasileiros. Cada grupo 
ficará responsável por montar um cartaz sobre um bioma 
brasileiro, com as imagens e uma parte teórica.  
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Figura 1. Alunos confeccionando cartaz sobre a Mata 

Atlântica. 

 
Ao final da montagem, deve ser feita uma pequena 

exposição dos cartazes para toda a escola.  
 

 
Figura 2. Exposição dos cartazes após a atividade. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
É aconselhável dividir a sala em 6 grupos. 
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AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados durante a atividade, na 

qual precisarão identificar, através das imagens, qual o 
bioma selecionado, bem como escrever algo sobre o 
mesmo.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIOLOGIA, Só. Os Biomas Brasileiros. Disponível em: 
<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_ecologia/e
cologia13.php>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
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2. CADEIA E TEIA ALIMENTAR 
Nathália Hernandes Turke 

*Adaptado de Daniela Cintra 

 
INTRODUÇÃO 
Na natureza, é necessário que haja um equilíbrio 

ecológico e, para que este se estabeleça, os seres vivos 
precisam estabelecer relações com o ambiente e entre si. 
Ou seja, os organismos se alimentam, respiram, se 
adaptam e abrigam-se em certo espaço, competem entre si, 
se reproduzem e deixam descendentes, morrem, se 
decompõem, etc.  

Podemos encontrar, entre todos os seres vivos, 
organismos autótrofos (produzem seu próprio alimento) e 
heterótrofos (não produzem seu alimento). Os autótrofos 
são capazes de retirar a energia necessária para sua 
sobrevivência do solo, da atmosfera e, principalmente, da 
luz solar, transformando a matéria inorgânica em matéria 
orgânica. Já os segundos, necessitam se alimentar de 
outros seres para sobreviver. 

Em uma cadeia alimentar, na qual um ser vivo acaba 
servindo de alimento para outro, há transferência de 
energia entre os níveis tróficos – nome dado aos diferentes 
níveis de uma cadeia.  

O primeiro nível trófico é composto pelos 
produtores, que são seres autótrofos fotossintetizantes, de 
extrema importância para existência da vida na Terra. A 
energia que os mesmos possuem foi transformada a partir 
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da luz solar e será passada para todos os outros 
componentes da cadeia alimentar. Entre os produtores 
destacam-se as plantas, em ambientes terrestres, e as algas 
microscópicas, denominadas fitoplânctons, em ambientes 
aquáticos.  

O segundo nível trófico é composto pelos 
consumidores primários, que são seres heterótrofos. Nesse 
nível, estão presentes os animais herbívoros, que se 
alimentam apenas de vegetais, e entre os quais podemos 
citar coelhos, capivaras, antas, alguns morcegos, 
rinocerontes, galinhas, papagaios, abelhas, borboletas, 
ovelhas, girafas, cavalos, entre outros.  

O terceiro nível trófico é composto pelos 
consumidores secundários, que também são seres 
heterótrofos, porém nesse nível trófico estão presentes os 
animais carnívoros e predadores, que irão se alimentar dos 
consumidores primários. Podemos citar como exemplos 
leões, tigres, onças, gambás, raposas, gatos, cachorros, 
ursos, panteras, tubarões, gaviões, golfinhos, crocodilos, 
sucuris, sapos, etc. 

Todos os próximos consumidores serão carnívoros e 
se alimentarão dos consumidores presentes nos níveis 
tróficos anteriores. Animais onívoros, como o homem, que 
se alimentam tanto de animais como de vegetais, podem 
participar tanto do segundo, como do terceiro nível trófico. 

Finalizando a cadeia, existem os decompositores, 
presentes no último nível trófico e que possuem um papel 
antagônico ao dos produtores. Eles obtêm energia através 
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da matéria orgânica presente em seres mortos, ou seja, são 
os responsáveis por reciclar a matéria orgânica, 
convertendo essas substâncias em material inorgânico. 
Assim, esses compostos retornam ao solo e são utilizados 
novamente pelos produtores, recomeçando o ciclo.  

Contudo, no decorrer de uma cadeia alimentar 
energia é perdida. Ao se alimentarem de outro ser vivo, os 
animais necessitam gastar energia em forma de calor, e 
esta não é reaproveitável. Ou seja, a energia presente no 
início de uma cadeia alimentar chegará ao final em uma 
quantidade bem menor. É por isso que, quanto menor for 
uma cadeia alimentar, maior quantidade de energia será 
passada para todos os organismos presentes nela.  

Muitos animais possuem alimentação variada, 
podendo alimentar-se de diferentes seres vivos, ou ainda, 
servir de alimento para outros. O resultado disso é que as 
cadeias acabam se juntando, formando um enorme 
emaranhado, denominado TEIA ALIMENTAR, na qual 
um animal pode ocupar papéis diferentes, dependendo da 
cadeia na qual o mesmo se encontra. 

 
OBJETIVO (S) 
Observar e compreender como é formada uma 

cadeia e uma teia alimentar. 
 
MATERIAIS 

 Cartolina 
 Linha ou barbante 
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PROCEDIMENTOS 
Cortar a folha sulfite (ou a cartolina) de maneira 

retangular e fazer dois furos nas laterais do papel, 
formando uma espécie de crachá. Em cada crachá, 
escrever o nome de um produtor, consumidor ou 
decompositor e pendurar o crachá nos pescoços dos 
alunos, fazendo com que cada um deles se torne um 
componente da cadeia alimentar. 

Em seguida, formar várias cadeias alimentares, 
começando em um produtor e terminando em um 
decompositor. Ao final, o professor deve pegar a linha ou 
barbante que sobrou e passar por entre os alunos, ligando 
os seres vivos que irão se alimentar entre si. (Por exemplo, 
em uma cadeia alimentar o produtor é uma verdura, o 
consumidor primário é um coelho, o consumidor 
secundário é uma cobra, o consumidor terciário é um 
gavião e o decompositor é uma bactéria. Já em uma 
segunda cadeia alimentar formada, o produtor é uma 
árvore, o consumidor primário é uma zebra, o consumidor 
secundário é uma onça e o decompositor é um fungo. Ao 
analisar as duas cadeias é possível perceber que tanto o 
coelho, como a zebra pode se alimentar da verdura, do 
mesmo modo que a onça pode se alimentar tanto do 
coelho, como da zebra e tanto o fungo como a bactéria 
poderia decompor a onça ou o gavião. Se for passada a 
linha ou o barbante entre esses seres vivos, mostrando que 
muitos possuem uma alimentação variada, ao final poderá 
ser observada a formação de uma teia alimentar.)  
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Figura 3. (A e B) Alunos formando a cadeia alimentar. 

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos devem identificar quais animais podem 

ser classificados como produtores, consumidores 
(primários, secundários, etc) e decompositores. Também 
devem dizer em qual nível trófico cada animal se enquadra 
e porquê. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CINTRA, Daniela. Aula Prática - Teia 
Alimentar. Disponível em: 
<http://profdanycintra.blogspot.com.br/2011/09/aula-
pratica-teia-alimentar.html>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
WEB, Colégio. Cadeias e Teias Alimentares. Disponível 
em:<http://www.colegioweb.com.br/cadeia-
alimentar/cadeias-e-teias-alimentares.html>. Acesso em: 
01 jun. 2016. 

A B 
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3. CÉLULAS ANIMAL E VEGETAL 
Nathália Hernandes Turke 

 
INTRODUÇÃO 
As células animal e vegetal possuem componentes 

em comum, como a membrana plasmática, o citoplasma e 
o núcleo. Entretanto, ainda apresentam muitas diferenças.  

A principal delas é a presença de parede celular e 
cloroplastos apenas nas células vegetais. O tamanho do 
vacúolo também é diferente nos dois tipos de células 
animais possuem vários pequenos vacúolos, enquanto as 
células vegetais possuem um grande vacúolo central.  

As organelas presentes nas células animais são: 
membrana celular, citoplasma, núcleo, retículo 
endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, 
centríolos, vacúolos, ribossomos, mitocôndrias e 
citoesqueleto – algumas possuem cílios e flagelos. As 
células vegetais possuem as mesmas organelas, com 
adição da parede celular e dos cloroplastos, e a ausência 
de cílios e flagelos.  

 
OBJETIVO (S) 
Compreender como as células funcionam. 

Diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. 
Visualizar onde estão localizadas as organelas de cada 
célula. 
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MATERIAIS 
 Cartolinas coloridas 
 Bolinhas de papel 
 Caneta hidrográfica grossa 

 
PROCEDIMENTOS 
Antes da aula: Preparar os pedaços de cartolina com 

o nome de cada organela escrita, e fazer algumas bolinhas 
de papel (que representarão os ribossomos). 

Durante a aula: Distribuir as cartolinas para os 
alunos, para que eles montem uma célula animal e, em 
seguida, uma célula vegetal, para visualizar as diferenças 
entre as duas. 

 

 
Figura 4. Alunos representando organelas celulares. 
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AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados diante da seguinte 

questão: “Quais as diferenças entre uma célula animal e 
uma célula vegetal?” 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

WEB, Cola da. Célula Animal e Vegetal. Disponível em: 
<http://www.coladaweb.com/biologia/biologia-
celular/celula-animal-e-vegetal>. Acesso em: 01 jun. 
2016. 
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4. CITOLOGIA: CÉLULAS ANIMAL, PROCARIONTE E 

VEGETAL 
Caroline Gaiguer da Cruz 

Luccas Próspero 

 

OBJETIVO(S) 
Diferenciar uma célula eucarionte de uma célula 

procarionte. Diferenciar uma célula animal de uma célula 
vegetal. Identificar e caracterizar as organelas 
citoplasmáticas. Compreender o metabolismo celular 
como um todo. 

 
MATERIAIS 

 EVA de várias cores; 
 Velcro; 
 Imagens das células animal, vegetal e procarionte; 
 Cola de EVA ou cola quente; 
 Tesoura. 

 
PROCEDIMENTOS 
 A atividade consiste na montagem de modelos 

celulares modificáveis. O professor deve montar a base de 
cada tipo celular, com EVA (diferencie as cores de acordo 
com a constituição de cada elemento que está sendo 
ilustrado): 

 Procarionte – parede celular + membrana plasmática + 
flagelo (não obrigatório) + citoplasma; 
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 Eucarionte vegetal – parede celular (clorofilada) + 
membrana plasmática + citoplasma; 

 Eucarionte animal – membrana plasmática + 
citoplasma. 

 O professor deve ilustrar as organelas 
citoplasmáticas, utilizando EVA com cores diferentes, 
para diferenciar e caracterizá-las, conforme a sua 
constituição e função. No verso de cada uma, cole um lado 
do velcro, o lado oposto é colado no citoplasma da célula. 
Dessa forma, o aluno pode colar e descolar as organelas 
no citoplasma de cada célula.  

 

ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
A confecção dos modelos pode ser feita pelos 

alunos, mas, é mais interessante quando o professor o faz. 
Pois, com os modelos prontos, os alunos podem montar 
cada célula diferenciando cada tipo celular, e a partir disso, 
trabalhar as funções das organelas, o conceito de célula 
eucarionte (animal e vegetal), e de célula procarionte e o 
metabolismo celular como um todo.  

Os modelos podem ser associados com as seguintes 
questões: 

 
1) A doação de órgãos é muito importante para 

salvar milhares de pessoas. As pessoas recebem o órgão 
doado precisam de acompanhamento médico e 
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medicamentos pelo resto da vida. Para evitar que o 
organismo rejeite o órgão transplantado. Qual a relação 
disso com a membrana plasmática das células? 

 
2) Quando colocamos sal na salada de alface, depois 

de algum tempo, notamos que a folha murcha. Quando 
uma lesma entra em contato com uma grande quantidade 
de sal, ela desidrata e morre. Frutas cristalizadas ou em 
compota se conservam por meses, pois, não sofrem o 
ataque dos microrganismos. O que essas três situações do 
nosso cotidiano têm em comum? 

 
3) As células que produzem a concha dos moluscos 

são capazes de absorver grandes quantidades de cálcio da 
água do mar. O cálcio existente na água do mar em 
proporções relativamente pequenas. Se um molusco for 
contaminado por uma substância que reduz a atividade das 
mitocôndrias nas células que produzem a concha, a 
extração de cálcio da água do mar é prejudicada. Por que 
isso ocorre? 

 
4) Foi feito um experimento utilizando a epiderme 

de folha de uma planta e suspensão de hemácias. Esses 
dois tipos celulares foram colocados em água destilada e 
em solução salina concentrada. Observou-se ao 
microscópio que as hemácias, em presença de água 
destilada, estouravam e, em presença de solução 
concentrada, murchavam. As células vegetais não se 
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rompiam em água destilada, mas em solução salina 
concentrada notou-se que o conteúdo citoplasmático 
encolhia. O que podemos concluir do experimento? 

 
5) Uma célula vegetal quando colocada em uma 

solução hipotônica recebe água, já que a concentração 
osmótica do seu meio interno é maior do que do meio 
externo. Por isso o seu volume pode aumentar, mas até 
certo limite, apesar de as concentrações externa e interna 
continuarem diferentes. Por que isso ocorre? Quais 
processos e organelas estão envolvidos? 

 
6) As células ainda podem adquirir materiais 

líquidos por meio de outros mecanismos além do 
transporte através da membrana. Os glóbulos brancos, 
células do sangue, englobam e digerem microrganismos 
que invadem o corpo, com objetivo de realizar a defesa do 
nosso organismo. Quais os mecanismos envolvidos nas 
duas situações? Explique esses mecanismos. E que 
organela pode ser diretamente relacionada com esses 
mecanismos? 

 
7) Medidas de concentração de íons de sódio (Na+) 

e de potássio (K+), dentro e fora dos neurônios gigantes 
de lula, revelaram: 
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Tabela 1. Medidas de concentração de íons. 

Íon Concentração 
citoplasmática 

Concentração no 
meio extracelular 

Na+ 50 440 
K+ 400 20 

 
Se os neurônios são expostos a um bloqueador 

respiratório, como o cianeto, a concentração de sódio 
rapidamente se iguala dentro e fora da célula, o mesmo 
ocorrendo com o potássio. Em condições normais, qual o 
mecanismo responsável pela manutenção da diferença 
entre as concentrações iônicas dentro e fora do neurônio?  

 
8) O espermatozoide precisa chegar ao óvulo, para 

que a união dessas duas células gaméticas forme o zigoto. 
Nas vias respiratórias, existem células que são 
responsáveis pelo deslocamento do muco e partículas 
estranhas para fora do organismo. Existem protozoários 
que utilizam se locomovem em meio líquido. O que esses 
três exemplos têm em comum? Que estruturas celulares 
estariam envolvidas em cada um dos casos? 

 
9) O movimento ameboide consiste em uma 

constante alteração no formato da célula, com a formação 
de prolongamentos do citoplasma denominados 
pseudópodes. Esse tipo de movimento é observado em 
uma grande variedade de células, como protozoários e 
glóbulos brancos. Por que isso ocorre?  
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10) Nas células vegetais, podemos observar, 
facilmente, a movimentação dos cloroplastos e outras 
organelas celulares, por causa de um fenômeno 
denominado ciclose (corrente citoplasmática). Por que 
isso ocorre? 

 
AVALIAÇÃO 
A montagem dos diferentes tipos celulares e as 

questões-problema podem servir como forma de avaliação 
dos alunos. O professor deve oferecer desafios diante dos 
modelos didáticos, como: o que a célula eucarionte tem 
que a célula procarionte não tem? Quais as diferenças 
entre a célula vegetal e a célula animal? Qual a organela 
responsável pela fotossíntese? Qual das células realiza a 
fotossíntese? Todas as células têm núcleo? Quais das 
células tem parede celular e por quê? Porém, é uma prática 
que é mais interessante se for aplicada depois da aula 
teórica.  
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5. CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS 
Caroline Gaiguer da Cruz 

 

INTRODUÇÃO 
No início do ensino médio, primeiro ano, a 

classificação dos seres vivos é um conteúdo extremamente 
relevante. Pensando nisso, o professor pode aplicar 
práticas que facilitem a compreensão de conceitos 
essenciais como, procarionte, eucarionte, unicelulares, 
multicelulares, pluricelulares, autótrofo, heterótrofo, que 
determinam a classificação dos seres vivos em reinos 
(Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia). 

 
OBJETIVOS 
Compreensão dos critérios de classificação em 

reinos, como organização celular, número de células e 
nutrição; Fixar conceitos essenciais como, procarionte, 
eucarionte, unicelulares, multicelulares, pluricelulares, 
autótrofo, heterótrofo; Proporcionar o contato dos alunos 
com a coleção zoológica da escola e com os seres vivos 
que estão presentes constantemente no cotidiano deles. 

 
MATERIAIS 

 Coleção zoológica; 
 Exemplares de seres vivos comuns no cotidiano dos 

alunos; 
 Lâminas permanentes e a fresco para observação de 

microrganismos e microscópio óptico; 
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 Etiquetas para identificar as amostras de seres vivos 
(amostra A, B, C etc.); 

 Atividade impressa para cada aluno. 
 
PROCEDIMENTOS  
Organizar as amostras de seres vivos e nomeá-las 

como amostra A, amostra B e assim por diante. Os alunos 
devem observar e analisar cada uma das amostras e a partir 
disso preencher suas fichas. 
 
Tabela 2. Ficha para classificação dos Reinos. 

Observe as amostras fornecidas, e classifique-as nos 
cinco reinos (Monera, Protista, Fungi, Plantae e 
Animalia) de seres vivos, de acordo com a organização 
celular (procarionte ou eucarionte), com o número de 
células (multicelular, pluricelular ou unicelular), e com 
a nutrição (autótrofo ou heterótrofo). 

AMOSTRA A: 
Reino: 
 
Organização celular: 
 

Nº de células: 
 
Nutrição: 
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
É aconselhável que a atividade seja individual, pois 

dessa forma, o professor pode avaliar melhor o 
desempenho de cada aluno.  

É recomendável que o professor escolha pelo menos 
dois ou três exemplares de cada reino como amostras.  

 
AVALIAÇÃO 
Como avaliação, o professor pode aplicar uma 

atividade individual, como a construção de uma tabela, 
resumindo as características dos reinos. A correção deve 
ser feita junto com os alunos, para que participem da 
discussão. 

 

 

REINOS 
Organização 

celular 
Nº de células Nutrição Exemplos 

Monera Procariontes Unicelulares Autótrofos 
ou 

heterótrofos 

Bactérias 

Protista Eucariontes Uni ou 
multicelulares 

Autótrofos 
ou 

heterótrofos 

Protozoários 

Fungi Eucariontes Uni ou 
multicelulares 

Heterótrofos Fungos 

Plantae Eucariontes Pluricelulares Autótrofos Plantas 

Metazoa Eucariontes Pluricelulares Heterótrofos Animais 
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6. CULTIVO DE FUNGOS E BACTÉRIAS 
Juliana Aparecida de Souza 

 
INTRODUÇÃO 
Um dos maiores e principais fatores que interfere na 

aprendizagem dos conteúdos de Ciências e Biologia é a 
distância que existe entre a escola e o “mundo real’’. A 
maioria dos conteúdos são apresentados de forma pré-
elaborada e disponibilizados através de livros e apostilas.  

Uma das maneiras de despertar o interesse dos 
alunos por um determinado assunto, é relacionar o que se 
é trabalhado na escola, com a realidade de cada um. Ou 
seja, sempre que o professor lançar um assunto novo em 
uma sala de aula, deve procurar a melhor estratégia para, 
de algum modo, relacionar, ou trazer o conteúdo escolar o 
mais próximo possível da realidade daquele aluno, 
fazendo com que ele crie uma ponte entre a escola e seu 
dia a dia, enxergando a importância do que se é aprendido 
e utilizando de alguma forma fora do ambiente escolar. 

Podemos ver um belo exemplo, na educação infantil, 
quando o professor de matemática dos anos iniciais, ensina 
seus alunos o valor de cada moeda que a mamãe lhe dá pra 
que ele vá comprar doces, a reconhecer as notas que o 
papai recebe no começo do mês, ou a conferir o troco que 
o dono da venda lhe devolveu. Dessa maneira a criança 
fara uma relação, entre o que está sendo visto na escola e 
o que acontece em seu dia a dia, fazendo com que tenha 
vontade de aprender cada dia mais. 
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Assim como acontece na Educação Infantil, o 
estímulo para a aprendizagem não deve acabar nunca, 
mesmo nas fases subsequentes, nos Ensinos Fundamental 
e Médio. Fatos abstratos, sem uma base na realidade, 
tornarão muito mais complicada a compreensão, 
principalmente no estudo da Ciência, que quando bem 
explorada, torna-se um mundo mágico, cheio de mistérios 
a ser desvendados. 

A microbiologia é um ramo muito importante e 
interessante da ciência, podendo ser explorada das mais 
diversas formas, pois temos microrganismos espalhados 
por todos os cantos, no ar, na agua, na terra e até no nosso 
corpo. 

Uma experiência surpreendentemente simples e que 
com certeza despertará o interesse dos alunos e prenderá a 
sua atenção, é o cultivo de fungos e bactérias em Placas de 
Petri. Tal experimento será proposto neste capítulo. 

 
MATERIAIS 

 Ágar (um material de crescimento gelatinoso especial) 
em pó ou gelatina incolor 

 Um recipiente (como uma tigela média) 
 Forno de microondas  
 Uma serie de Placas de Petri esterilizados 
 Fonte de bactérias (que podem ser conseguidas em 

laboratórios específicos, como de universidades 
próximas) 



38 
 

 Fonte de fungos (podem ser conseguidas através do 
cultivo em frutas ou pão em decomposição 

 
PROCEDIMENTOS 
Em uma tigela misture ½ colher de chá de pó de 

Agar em 60ml de agua quente, multiplique essa 
quantidade para quantas Placas de Petri deseja usar. 
Coloque a tigela no micro ondas e deixe ferver por um 
minuto, olhando para certificar-se que a solução de Agar 
não transborde. 

Se for utilizada gelatina incolor, seguir o 
procedimento descrito pelo fabricante. 

Quando a solução estiver pronta o pó de agra deve 
estar completamente dissolvido e o liquido deve estra 
claro. Permita que a solução esfrie alguns minutos antes 
de prosseguir 

Prepare a Placa de Petri, cuidadosamente verta a 
solução quente de Agar na metade inferior da placa, 
coloque rapidamente a parte superior da placa para evitar 
que possíveis bactérias do ar contaminem o experimento. 
Deixe a placa descansar de 30 minutos a duas horas, até 
que a solução de Agar esfrie e endureça (quando pronta, 
se assemelhará a gelatina).  

Depois de pronto, coloque a bactéria e os fungos que 
devem ser cultivados dentro da placa, com cuidado para a 
placa não ser contaminada com bactérias indesejadas do 
ar. Deixe a placa em baixa temperatura baixa por uma 
semana, depois disso, retire e veja os resultados. Para 
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continuar cultivando as bactérias, deve-se colocar as 
placas novamente em baixa temperatura. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Para uma atividade mais dinâmica e divertida em 

sala de aula, depois de prontas as placas com Agar, o 
professor pode colocar objetos dos alunos como, chaves, 
celulares, canetas entre outros, dentro das placas, e esperar 
o resultado, será que surgirá alguma bactéria vinda desses 
objetos?  Essa é uma ótima maneira de manter a atenção e 
o interesse dos alunos.  

Após o cultivo dos microrganismos, as placas de 
Petri devem ser fechadas cuidadosamente com plástico 
filme e fita adesiva e o manuseio deve ser feito apenas pelo 
responsável, com uso de jaleco e luva cirúrgica 
descartável. Após a aula, as placas devem ser descartadas 
em local apropriado, com o devido cuidado de 
esterilização, pois há a séria possibilidade de 
contaminação. 
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7. DEMONSTRANDO A CONDUÇÃO DA SEIVA 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 
 
INTRODUÇÃO 
O mecanismo mais aceito para explicar como a seiva 

consegue chegar à copa das árvores é baseado na teoria de 
Dixon, proposta pelo botânico irlandês A. M. Dixon, no 
final do século XIX. Segundo essa teoria, à medida que as 
folhas transpiram, cria-se uma força de sucção que ajuda a 
subida da coluna líquida no interior dos vasos lenhosos do 
xilema. 

Quanto mais água é perdida pela transpiração mais 
água é absorvida pela zona pilífera da raiz. Desse modo, 
forma-se uma corrente contínua de água da raiz até as 
folhas, provocando a subida da seiva bruta, mesmo contra 
a ação da gravidade.  

 
OBJETIVO (S) 
Demonstrar e ressaltar o processo de condução de 

seiva bruta. 
 
MATERIAIS 

 Flor de mandacaru (Cereus sp.) 
 Um béquer 
 Solução de anilina  
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PROCEDIMENTOS 
Adicionar a solução de anilina no béquer. Colocar a 

flor do mandacaru em contato com a solução de anilina e 
aguardar por duas horas. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
A flor do mandacaru pode ser substituída por 

qualquer flor branca. O béquer pode ser substituído por um 
copo transparente liso. 

É importante que a flor apresente o pedúnculo, pois 
é esta estrutura da flor que deve ter a base em contato com 
a solução de anilina.  

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados diante da seguinte 

questão: “Explique os resultados utilizando a teoria de 
Dixon.” 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADOLFO, A.; CROZETTA, M.; LAGO, S. Biologia: 
volume único: Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: IBEP, 
2005. 
SANTOS, D. Y. A. C. dos; CHOW, F.; FURLAN, C. M. 
(Org.). Curso de atualização de professores de 
Educação Básica: A BOTÂNICA NO 
COTIDIANO. São Paulo: Usp, 2008. 
TAIZ, L.; ZEIGUER, E. Fisiologia Vegetal. 4° Edição. 
Porto Alegre: Artmed, 2009. 848 p. 
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8.  DEMONSTRANDO A TRANSPIRAÇÃO 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 
 
INTRODUÇÃO 
Um dos maiores problemas enfrentados pelo vegetal 

refere-se ao ganho e a perda de água. A água é absorvida 
pela raiz e conduzida pelo xilema até as folhas. Chegando 
nesta região, ocorre a saída de água na forma de vapor, 
processo conhecido como transpiração.  

À medida que as partes aéreas (principalmente as 
folhas) transpiram, novas moléculas de água são 
absorvidas, permitindo um fluxo contínuo na planta. 

 
OBJETIVO (S) 
Demonstrar a transpiração dos vegetais. Ser capaz 

de explicar a transpiração dos vegetais.  
 
MATERIAIS 

 Plantas de feijão 
 Sacos plásticos transparentes 
 Linha de costura ou barbante 

 
PROCEDIMENTOS 
Escolher um ramo da planta de feijão, pegar o saco 

plástico e cobrir o ramo vegetal escolhido. Utilizar o 
barbante para amarrar a região superior do saco plástico, 
de maneira a fechar o ramo vegetal no interior da sacola 



43 
 

plástica. Desmontar o experimento após dois dias. Anotar 
os resultados. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
É recomendável que a sala seja dividida em grupos 

com 3 alunos cada.  
O feijão é um modelo interessante, pois, existe a 

possibilidade de tratar outros conteúdos a respeito de 
botânica utilizando o mesmo indivíduo. Pode ser 
substituído por outras plantas, desde que a outra planta 
seja de pequeno porte, pois desta maneira o manejo e o 
transporte serão facilitados.  

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados diante das seguintes 

questões: 
 Qual processo vegetal pode ser observado com esse 

experimento? Por que esse processo ocorre? 
 Descreva o caminho da água através das estruturas 

vegetais. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADOLFO, A.; CROZETTA, M.; LAGO, S. Biologia: 
volume único: Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: IBEP, 
2005. 
SANTOS, D. Y. A. C. dos; CHOW, F.; FURLAN, C. M. 
(Org.). Curso de atualização de professores de 
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Educação Básica: A Botânica no cotidiano. São Paulo: 
Usp, 2008. 
TAIZ, L.; ZEIGUER, E. Fisiologia Vegetal. 4° Edição. 
Porto Alegre: Artmed, 2009. 848 p. 
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9. DESVENDANDO A FOTOSSÍNTESE 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 
 
INTRODUÇÃO 
As plantas e algas realizam um importante processo 

denominado fotossíntese, que consiste na conversão de 
dióxido de carbono e água em carboidratos e oxigênio, e, 
para que este processo ocorra, deve existir energia 
luminosa.  

O ensino de fotossíntese nas escolas é importante, 
pois este é o processo onde são formados todos os açúcares 
que serão utilizados pelos seres vivos para a produção da 
energia metabólica, que será utilizada pelo organismo para 
executar as suas funções.  

Além disso, o ensino de fotossíntese e de quais gases 
são consumidos e liberados durante esse processo é 
recebido com dificuldades durante o processo de 
aprendizagem, por este motivo este roteiro de aula prática 
foi feito para facilitar a aprendizagem de fotossíntese no 
ensino médio.  

 
OBJETIVO (S)  
Determinar a composição dos gases presentes na 

atmosfera. Comprovar que as plantas utilizam CO2 

(dióxido de carbono) e liberam O2 (oxigênio) nos 
processos da fotossíntese. 
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MATERIAIS 
 Cronômetro 
 Palitos de fósforo 
 Recipiente transparente 
 Plantas de feijão 
 Vela  

 
PROCEDIMENTOS 
No primeiro processo, ascender o pavio da vela com 

o palito de fósforo. Colocar o recipiente transparente sobre 
a vela acesa, após isso conte no cronômetro o tempo em 
que o pavio da vela se manteve aceso. Este processo deve 
ser executado três vezes. Anotar o tempo cronometrado 
em que a vela se manteve acesa para as três execuções.  

Já no segundo processo, ascender o pavio da vela 
com o palito de fósforo. Colocar a vela acesa próximo à 
planta e os recubra com o recipiente transparente, após 
isso conte no cronômetro o tempo em que o fogo se 
manteve aceso. Este processo deve ser executado três 
vezes. Anotar o tempo cronometrado em que a vela se 
manteve acesa para as três execuções. 

Calcular a média dos tempos em que a vela se 
manteve acesa estando sozinha no interior do recipiente 
transparente e a média dos tempos em que a vela se 
manteve acesa estando acompanhada da planta no interior 
do recipiente.  
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
É aconselhável dividir os estudantes em grupos 

pequenos, de modo que todos cooperem no experimento 
prático. 

Estimule os estudantes a formularem hipóteses a 
respeito da composição do ar e a sua relação com a 
fotossíntese. 

É imprescindível o auxílio do professor nos 
momentos em que existe manipulação de fogo.  

Levante os conhecimentos prévios dos alunos a 
respeito da composição do ar para auxiliar na construção 
do conhecimento sobre fotossíntese. 

Explique aos alunos que as repetições experimentais 
são realizadas para dar maior confiança aos valores e para 
que se chegue a resultados ótimos.  

Após a execução dos procedimentos relembre as 
hipóteses formuladas pelos alunos, e os auxilie a chegarem 
à conclusão de que as plantas utilizam o dióxido de 
carbono presente no ar nos processos fotossintéticos, e que 
como resultado destes processos ocorre a liberação do 
oxigênio que alimentará a combustão que está ocorrendo 
no pavio. 

Pode-se ascender a vela e deixa-la exposta no 
ambiente para se obter dados de controle, que 
demonstrarão que a vela não se apagará estando exposta 
no ambiente. 

Faça relações do efeito estufa com o papel das 
plantas como fixadoras de carbono.  
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AVALIAÇÃO 
Após obter os resultados do experimento, os alunos 

devem retirar conclusões a respeito dos fenômenos físicos, 
químicos e biológicos que ocorreram nos processos do 
experimento.  
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10. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TERRA  
Felipe Tavares Gonçalves da Silva 

Felipe Tsuzuki 

Nathália Hernandes Turke 

*Adaptado de Brasil Escola (UOL) 

 
INTRODUÇÃO  
Cerca de 70% da superfície do planeta Terra é 

composta por água, porém ela está distribuída de 
diferentes formas, estados (líquido, sólido e gasoso) e em 
diversos lugares; a maior parte é de difícil acesso aos seres 
humanos. 

Aproximadamente 98% do total da água presente no 
planeta é salgada. E do restante, menos de 0,4% é potável 
e está em fácil acesso para consumo. Destaca-se que a 
maior parte da água doce encontrada na Terra está em 
estado sólido (gelo) e está compreendida nas geleiras, 
presentes nos polos (Norte e Sul).  

Por conta disso, faz-se necessário o uso consciente 
da água existente, para não haver escassez em um futuro 
próximo, bem como não jogar lixo em locais impróprios, 
evitando a poluição de rios e lagos.  

 
OBJETIVO (S) 
Observar a diferença na quantidade de água salgada, 

doce e potável existente no planeta Terra.  
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MATERIAIS  
 3 garrafas pet, sendo uma de 2L, uma de 500mL e outra 

de aproximadamente 200mL. 
 1 tampa de garrafa de garrafa 

 
PROCEDIMENTOS  
Encha a garrafa de 2L com água, simbolizando toda 

a água disponível no planeta Terra. Depois, com a água 
que estava nessa garrafa, encha a garrafa de 500 mL. Peça 
para os alunos imaginarem que ali está toda a água doce 
existente no planeta.  

Em seguida, encha o recipiente de 200 mL com a 
água contida na garrafa de 500 mL, informando que aquela 
quantidade representa a água de fácil acesso, como rios, 
lagos, represas e poços artesianos. 

Finalizando, encha a tampinha com a água que 
estava dentro do recipiente de 200 mL, representando a 
quantidade aproximada de água doce disponível para o 
consumo humano. 
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Figura 5. Recipientes contendo água, simbolizando a 

quantidade de água salgada, doce, de fácil acesso e potável 
presente no Planeta Terra. 

 
Para concluir a atividade, deve-se discutir que, 

mesmo havendo muita água presente no mundo, apenas 
uma fração mínima é potável e que é essa água que está 
acabando no planeta, por conta do uso descontinuado, bem 
como da poluição de rios e lagos.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Depois de feita a prática, é recomendável exibir um 

ou mais vídeos sobre o ciclo da água (animações de fácil 
entendimento).  

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos podem ser avaliados através de uma 

discussão em sala de aula e também através da montagem 
de cartazes sobre a necessidade de economizar água em 
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casa, bem como não jogar lixo na rua, evitando a poluição 
de rios, lagos e mares.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ESCOLA, Canal do Educador: Brasil. Água. Disponível 
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ensino/Agua.htm>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
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11. EQUILÍBRIO ECOLÓGICO 
Caroline Gaiguer da Cruz 

 
INTRODUÇÃO 
A atividade pode ser realizada para o ensino médio 

e também para o ensino fundamental. Aplicando esta 
atividade, pretendemos trabalhar o desequilíbrio ecológico 
em um ecossistema. Escolhemos uma cadeia alimentar 
bem conhecida (capim-capivara-onça). E para representar 
o desequilíbrio ecológico que pode ocorrer no 
ecossistema, inserimos o homem na cadeia (capim-
capivara-onça-homem). 

 
OBJETIVO(S) 
Conscientizar os alunos sobre a conservação dos 

ecossistemas; Fixar conceitos básicos sobre cadeia 
alimentar; Discutir os principais agentes e situações que 
provocam o desequilíbrio ecológico dentro de um 
ecossistema e a perda da biodiversidade como 
consequência do desequilíbrio ecológico. 

 
MATERIAIS

 Imagens de capim, capivara, onça e homem; 
 Palitos de sorvete; 
 Cartolina; 
 Cola; 
 Tesoura. 
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PROCEDIMENTOS 
Cole as imagens na cartolina. Recorte e cole um 

palito de sorvete atrás de cada imagem, confeccionando 
placas. Para uma turma de 40 alunos, a prática deve iniciar 
com 15 placas de capivaras, 19 placas de capim e 5 placas 
de felino. E ainda deve ser confeccionado placas extras 
seguindo a proporção para simular situações de 
desequilíbrio ecológico.  

Distribua as placas entre os alunos. O aluno que 
sobrar sem placa, ficará com a placa de homem. É 
importante que o professor explique que sem o homem na 
cadeia alimentar, esta encontra se em equilíbrio ecológico 
no ecossistema.  

Com a introdução do aluno com a placa de homem 
no jogo, o desequilíbrio deve ser representado: 

 Diminuição da população de felinos (retirar 
alguns alunos com placas de felinos); 

 Aumento da população de capivaras 
(colocar mais alunos com placas de capivaras); 

 Diminuição da população de capim (retirar 
alguns alunos com placas de capim). 

 Dessa forma, podemos representar diversas 
situações que causam o desequilíbrio ecológico, como 
introdução de espécies exóticas e destruição de habitats. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
A prática de desequilíbrio ecológico pode ser 

realizada antes ou depois de uma aula teórica. É necessário 
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que o professor incentive a participação dos alunos, 
questionando os diante de situações problema da prática. 

 
AVALIAÇÃO 
A aplicação da prática pode servir como forma de 

avaliação dos alunos. Tanto antes como depois da aula 
teórica. 
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12. EXPLORANDO INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS 
Alex da Silva Bocaleti 

Amanda Moreira Januzzi 

Raiane Lesley Santos Dainesi 

Mike Jonathan dos Santos Brito 

 
INTRODUÇÃO  
Insetos e animais peçonhentos constituem uma 

imensa variedade de seres vivos que se destacam por sua 
morfologia, cores características, biologia, ecologia 
diversificadas. Além de despertarem a curiosidade nas 
pessoas com suas belas morfologias, vários são de extrema 
importância biológica e econômica. Eles estão em todos 
os ecossistemas e muitos fazem parte do nosso cotidiano; 
são encontrados nas matas, jardins, escolas e até mesmo 
dentro de casa.  

 
OBJETIVO(S) 
Entender a evolução corporal dos artrópodes e 

sucesso evolutivo. Compreender a importância ecológica 
dos diferentes grupos de insetos. Identificar a 
diferenciação sistemática tendo em vista a vasta 
diversidade entre os insetos a partir de suas características. 
Conhecer as principais doenças causadas por insetos. 
Coletar e montar uma coleção de insetos. 
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MATERIAIS  
 Projetor Multimídia 
 Computador  
 Imagens e vídeos sobre insetos e animais peçonhentos 
 Placas de isopor 
 Alfinetes entomológicos 
 Alfinetes 
 Álcool 
 Formol 
 Caixas Entomológicas 
 Jogo: Jogando Contra a Dengue 
 Caderno 
 Naftalina 

 
PROCEDIMENTOS 
Conversar com os alunos, em um parâmetro geral do 

tema com base nos pré-testes e a partir das maiores 
dificuldades, sensos comuns errôneos cientificamente.  

Aplicar a zoologia dos insetos e suas formas de vida, 
diversidade e aspectos evolutivos. Compreender a 
importância ecológica dos insetos. “Porque não matar?”, 
buscando uma mudança de atitudes dos adolescentes.  

Com o conhecimento prévio sobre os insetos e sua 
diversidade, introduzir conceitos de evolução dos animais, 
de sistemática, anatomia, importância ecológica e 
econômica. 

Saúde Ligada aos Insetos é um tema de extrema 
importância tendo em vista a grande presença delas no dia 
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a dia dos alunos e da sociedade. Desta forma buscamos em 
conversa fazer a separação do que são vetores causadores 
e transmissores, o papel dos insetos em relação as doenças, 
quais doenças tem essa relação. Tratar dos sintomas e 
cuidados com a Dengue, febres Chikungunya, Zika e 
Amarela, além da Malária e Chagas.  

A partir da apresentação a discussão sobre 
profilaxias e como a tentativa do extermínio dos insetos 
estão relacionados a mesma. É possível simular um jogo 
com dois grupos para haver uma discussão e troca de 
conceitos e conhecimentos caminhavam para livrar uma 
cidade da dengue a partir de métodos de eliminação de 
criadouros, cuidados com a enfermaria e conscientização 
com as profilaxias e a relação da eliminação dos insetos 
com a erradicação das doenças. 

Em um terceiro momento, tendo como base já os 
signos já relacionados e resinificados com os conceitos 
científicos procura-se colocar a entomologia propriamente 
dita na prática, trazer os alunos para uma relação mais 
científica e além dos conteúdos gerais tratados no ensino 
básico.  

Inicialmente orientações para coleta e materiais 
necessários para coleção de insetos se mostram 
necessários pois não são materiais presentes no cotidiano. 
A discussão de quanto é importante a captura para uma 
coleção de insetos para a ciência deve-se manter presente 
durante todo o decorrer das atividades. Desta forma, 
orientação para coleta e montagem de coleção de insetos, 
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apresentação de táticas de coletas de insetos e quais as 
diferenças e particularidades se encontra em cada 
equipamento, quanto aos atrativos, quanto as formas de 
conservação e, tudo sendo relacionado com as aulas 
anteriores e desta forma, aplicação dos conteúdos 
aplicados na zoologia dos insetos e sua biologia.  

A partir deste momento deve-se abrir discussão 
sobre os critérios de sistemática dos insetos a partir do 
momento no qual já estarão em posse dos espécimes, os 
alunos devem separar de acordo com o que acharem mais 
adequados seja por suas cores, forma das asas, 
consistência do exoesqueleto, morfologia das pernas ou o 
que acharem mais adequados e dessa forma fixa-los nas 
placas de isopor com os alfinetes entomológicos e com 
auxílio de alfinetes comuns para a montagem do corpo do 
animal da forma mais natural possível. 

Após as atividades, a aplicação de um pós-teste é 
primordial para a avaliação do aprendizado significativo e 
a quantificação e identificação do impacto da aplicação 
das atividades. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
A melhor forma de se trabalhar seria com a divisão 

de grupos para a realização das atividades para dessa 
forma obrigatoriamente haver trocas de conhecimentos 
entre os alunos.  

Os pré-testes devem ser objetivos com questões 
onde buscar avaliar os conhecimentos a partir de relações 
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entre sensos comuns e conhecimentos científicos e os pós-
testes da mesma forma de forma a ter um parâmetro de 
avaliação.  

 
AVALIAÇÃO  
Questões utilizadas durante as atividades a partir da 

curiosidade e participação dos alunos. 
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13. EXTRAÇÃO DE DNA 
Tiago Henrique de Carvalho Dias 

 
INTRODUÇÃO  
O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um ácido 

nucleico presente em todas as células dos organismos 
vivos, além de ser responsável por carregar toda a 
informação genética das espécies. 

Quem descobriu o DNA foi um cientista suíço do 
século IXX chamado Friedrich Miescher. Em 1869 ele 
conseguiu isolar o núcleo de leucócitos (algumas das 
células brancas do sangue) purificados de curativos cheios 
de pus que ele conseguia em hospitais. Como nessa época 
os antibióticos não haviam sido descobertos (coisa que só 
aconteceu em 1928, quando Alexander Fleming descobriu 
a penicilina), conseguir esses curativos usados era muito 
fácil, pois infecções graves eram algo normal até os 
antibióticos começarem a ser utilizados. 

A partir dos núcleos isolados dos leucócitos ele 
conseguiu extrair substâncias ácidas que possuíam alto 
teor do elemento fósforo e eram resistentes a enzimas que 
quebram proteínas (mostrando que o novo achado não era 
de natureza proteica). Esse novo composto químico foi 
chamado de nucleína, que anos mais tarde a partir de 
outros pesquisadores que a partir da degradação da 
nucleína, continham as bases nitrogenadas e o açúcar 
desoxirribose, moléculas formadoras do DNA. 
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OBJETIVO(S) 
Abordar a extração de DNA, a molécula que 

armazena informação genética para construção da vida. 
Analisar, a olho nu, um material aglomerado, e conhecer a 
importância da molécula de DNA.  

 
MATERIAIS   

 Álcool 92° gelado 
 2 colheres de chá 
 2 copos limpos 
 Detergente 
 1 filtro de café 
 Macerador ou saco plástico transparente 
 Material biológico que contenha DNA: banana, tomate, 

cebola, morango 
 Sal 
 2 tubos de ensaio ou copos transparentes 

 
PROCEDIMENTOS  
Usando o exemplo da banana, sendo um material 

biológico, portanto, contendo a molécula DNA, use um 
macerador ou um saco plástico transparente, ambos 
limpos. Para dar início, descasque a banana e coloque 
dentro do macerador ou no saco plástico amassando por 
alguns minutos até ter uma consistência líquida. 

Em seguida, retire todo o conteúdo do macerador ou 
saco plástico e coloque dentro de um copo transparente, 
adicionando, uma colher de chá de sal e uma colher de chá 
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de detergente e mexa com auxílio de uma colher por um 
minuto. Feito isso, coloque um filtro de café em outro copo 
e transporte todo o conteúdo mexido para o mesmo, 
deixando filtrar o material aos poucos. Retire um pouco do 
filtrado e coloque preferencialmente em um tubo de ensaio 
ou um copo de vidro transparente e adicione 
cuidadosamente uma quantidade bem maior de álcool 
gelado.  

À medida que se mistura a solução, vão se formando 
fios esbranquiçados. Esses fios são aglomerados de 
moléculas de DNA. Caso utilize tomate ou morango, os 
fios de aglomerados de DNA serão rosados. 

Repita este processo de retirar o filtrado colocando 
em um tubo de ensaio e adicionando álcool gelado para 
obter mais réplicas e poder distribuir para os alunos 
observarem. Para isso é importante ter um número maior 
de tubos de ensaio ou copos de vidro transparente. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
É uma aula prática possível de ser realizada em uma 

sala escolar, para ensino fundamental e médio. 
Tempo de realização do experimento: 

aproximadamente 30 minutos. 
É necessária a utilização de uma mesa para suporte 

dos materiais e realização do experimento. É importante 
ter os materiais limpos para não ocorrer problemas no final 
do experimento. 

Para melhor visualização e economia de material, o 
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tubo de ensaio é melhor que o copo de vidro transparente. 
Para obter mais réplicas de fios aglomerados de 

DNA é necessária uma quantidade maior de tubos de 
ensaio para que os alunos possam observar melhor. 

Antes de realizar o experimento faça uma breve 
introdução do assunto, explicando como é a molécula de 
DNA. Explique o é extração. Demonstre o experimento 
relacionando com os itens usados para a extração do DNA. 

 
AVALIAÇÃO 
O professor pode elaborar algumas perguntas 

relacionados a extração do DNA. Abaixo segue algumas 
sugestões que podem ser aplicadas:  
 
1) Por que é necessário macerar o material biológico 

(banana)? 
2) Por que utilizou detergente no procedimento?  
3) Qual a função do sal para a extração de DNA?  
4) Qual função do álcool ao ser misturado com o filtrado?  
5) Por que não vemos a dupla hélice do DNA extraído?  
6) O que vemos de fato na extração do DNA?  
7) Qual importância da extração de DNA para a ciência? 
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14. GENÉTICA NA ESCOLA  
Carolina Gomes da Silva 

Jéssica Barbieri Ferreira 

 
INTRODUÇÃO  
A Genética é uma área da Biologia que estuda a 

hereditariedade e a estrutura dos genes, seja para aparência 
ou para doenças que são passadas através das gerações. 

Tudo começou com o austríaco Gregor Mendel, pai 
da genética, quando realizou experimentos cruzando 
ervilhas de aspectos diferentes, a fim de se saber qual a 
aparência seria passada hereditariamente para a próxima 
leva de sementes. 

O tema no ensino médio é divido em planos de 
ensino, ou subáreas, que vão desde herança genética e 
definição de sexo, até mapas genéticos e organismos 
transgênicos. Durante o processo de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos, é possível realizar alguns 
experimentos ou atividades que auxiliam na participação 
efetiva dos alunos, tornando as aulas mais dinâmicas e 
contribuindo para a aprendizagem significativa dos 
conceitos envolvidos. 

A crescente modernização se associa às mudanças 
nos estilos de vida e o cotidiano agitado associado à 
influência genética, pode resultar na manifestação precoce 
de doenças genéticas. Isso muitas vezes vem sem 
conhecimento do assunto, o que causa apreensão ou 
pânico. A mídia pode ser considerada um meio educativo 
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promissor, entretanto é a escola que ocupa um espaço ideal 
para dar essa orientação. Assim os alunos além de se 
conscientizarem podem transmitir o conhecimento 
adquirido com amigos e familiares. 

 
OBJETIVOS 
Compreender conceitos envolvidos na construção 

do conteúdo de Genética; 
Refletir e discutir o impacto do tema no futuro da 

humanidade, por meio das questões levantadas no filme 
Gattaca (1997). 

Identificar a localização, estrutura e papel do 
material genético nas atividades celulares; 

Compreender o que são modelos científicos e como 
pode-se visualizar o material genético através da prática 
de extração de DNA de células vegetais. 

 
MATERIAIS 

 Água 
 Álcool gelado 
 Bastão de vidro 
 Béquer 
 Colher 
 Detergente 
 Faca 
 Filme Gattaca (1997) 

 Frutas (morango) 
 Material para 

maceração (caso não 
tenha, usar saco 
plástico) 

 Peneira 
 Sal 
 Tubo de ensaio 
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PROCEDIMENTOS 
Apresentar o filme Gattaca (1997) e fazer uma 

discussão / reflexão sobre as questões éticas e genéticas 
levantadas no filme. 

Realizar a extração de DNA vegetal: Serão 
necessários 3 morangos maduros, macerar bem todos os 
morangos, transferir para um copo o liquido macerado, em 
outro copo misture 150 ml de água, misture uma colher de 
sopa de detergente, uma colher de chá de sal de cozinha, 
mexer devagar com o bastão de vidro para não fazer 
espuma, até dissolver.  

Transfira cerca de 1/3 do conteúdo do copo com 
água, detergente e sal para o copo com macerado dos 
morangos e misture levemente com o bastão de vidro. 
Deixar em temperatura ambiente por 30 mim, mexer com 
o bastão de vidro de vez em quando. Peneirar a solução 
final em outro copo, para retirar os últimos pedaços de 
morango.  

Colocar 3 dedos do conteúdo peneirado em um tubo 
de ensaio. Despejar delicadamente o álcool pela parede do 
tubo, sem misturar o álcool com a solução, aguardar 3 
minutos para o DNA precipitar.  

Após os 3 mim, usar um bastão de vidro para enrolar 
o DNA e ficar mais visível. 

Depois de feito esse procedimento fazer uma 
discussão com os alunos sobre como aconteceu a extração 
e qual a função de cada elemento colocado utilizado no 
experimento. 
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ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR 
A discussão do filme Gattaca (1997), deve ser 

realizada, preferencialmente, de forma interdisciplinar, 
com professores de outras áreas, como da Filosofia.  

A prática da extração do DNA pode ser realizada de 
forma demonstrativa, na própria sala de aula, o que 
dispensa a necessidade de espaço específico, como 
laboratório científico. 

 
REFERÊNCIAS 

CIÊNCIAS, Gastão Popularizando. Extração de 
DNA. Disponível em: 
<http://gastaopopularizandociencias.blogspot.com.br/201
2/05/experiencia-extracao-do-dna-de-morangos.html>. 
Acesso em: 01 jun. 2016. 
EDUCAÇÃO, Portal da. Biologia Genética no Ensino 
Médio. Disponível em: 
<http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/509
14/biologia-genetica-no-ensino-
medio#ixzz3uXRgBesW>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
GATTACA - Experiência Genética. Direção de Andrew 
Niccol. Eua: Columbia Pictures, 1997. 

 
 
 
 
 
 



 

 

70 
 

15. JOGO: ATRAVESSANDO A MEMBRANA  
Ingrid Costa Marçal 

Talita Balielo de Carvalho 

 
INTRODUÇÃO  
O envoltório celular presente em todos os tipos de 

células é a membrana plasmática. Essa membrana é 
lipoproteica, constituída principalmente de fosfolipídios e 
proteínas. O conjunto de características estruturais e 
funcionais das camadas de lipídios e das proteínas imersas 
nelas confere à membrana plasmática o que se chama 
permeabilidade seletiva: a membrana é permeável, mas 
não a tudo. 

Os tipos de proteínas das membranas celulares 
variam de célula para célula e determinam as funções 
específicas das membranas. Na membrana plasmática das 
células animais, além de fosfolipídios existe também o 
colesterol. 

Na difusão facilitada, que é uma forma de transporte 
passivo, algumas proteínas da membrana, chamadas 
permeases, atuam facilitando a passagem de certas 
substâncias que, por difusão simples, demorariam muito 
tempo para atravessar a membrana.  

Esse processo é particularmente comum no 
movimento da glicose, de alguns aminoácidos, de 
vitaminas e de alguns íons, como o cálcio, o cloro, o sódio 
e o potássio.  

 



 

 

71 
 

OBJETIVO(S) 
Facilitar o entendimento quanto à permeabilidade 

seletiva da membrana plasmática, de maneira divertida, 
estimulando a competição e participação em sala de aula. 

 
MATERIAIS 

 Cartas disponíveis em anexo: 3 cartas de proteína, 32 
cartas de substâncias, 9 cartas de temperatura, 16 cartas 
de pH 

 Tesoura 
 Cartolina americana 
 Cola 

 
PROCEDIMENTOS  
Um dos jogadores embaralha as cartas e distribui 

seis para cada jogador, deixando o restante em uma pilha 
sobre a mesa. O jogo começa com uma carta de proteína 
escolhida, de maneira aleatória, por aquele que dividiu as 
cartas. As três proteínas diferentes permitem a passagem 
de tipos específicos de substâncias e apenas se o pH da 
mesa (mesa corresponde a membrana) estiver neutro. O 
jogador a esquerda de quem deu as cartas segue jogando 
uma carta de substância que combine com a proteína na 
mesa. Caso esse não possua um substrato do tipo, tem três 
opções:  

1. Comprar uma carta e passar o turno; 
2. Jogar uma carta de temperatura para 

desnaturar a proteína;  
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3. Jogar uma carta de pH.  
O jogo continua seguindo pela esquerda até que um 

jogador termine suas cartas. Não é permitido jogar duas 
cartas iguais de uma só vez. 

 Desnaturação de proteína: usando uma 
carta de temperatura o jogador pode trocar a proteína 
da mesa por uma de sua escolha. Desnaturar uma 
proteína também muda o pH da mesa para neutro. 

 Mudança de pH: usando uma carta de pH 
(+ ou -) o jogador pode alterar o pH da mesa, impedindo 
a proteína de ser utilizada para passar substrato. 
Proteínas só funcionam em pH neutro. Uma mesa 
básica só pode receber cartas pH-, assim como uma 
mesa ácida só pode receber cartas pH+. O estado volta 
a ser neutro quando o próximo jogador passar a vez ou 
jogar uma carta que neutralize. As cartas de pH podem 
ser jogadas a qualquer momento, desde que o estado da 
mesa permita.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  

Dividir a turma de alunos em grupos de no máximo 
6 participantes.  

Para cada grupo, fazer cópia das cartas em anexo e 
recortar para ficarem individualizados.  

Recortar pedaços de cartolina de tamanho 
equivalente e colar as cartas nestes. 
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AVALIAÇÃO 
Para avaliar o desempenho dos alunos nesta prática, 

sugerimos: avaliar a participação dos alunos; Verificar, no 
decorrer do jogo, se os mesmos compreenderam que a 
membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia – volume 

único. 1ª edição – São Paulo: Saraiva, 2005. pág. 61-66. 
 
ANEXOS 
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16. JOGO: DESCOBRINDO OS ANIMAIS   
Fabiane Araújo Rufino 

Ingrid Costa Marçal 

Talita Balielo de Carvalho 

 
INTRODUÇÃO 
A fisiologia estuda os processos fisiológicos que 

possibilitam a existência da vida. O estudo da fisiologia 
comparada tem como objetivo fornecer conhecimentos 
fundamentais da fisiologia dos animais, evidenciando as 
suas adaptações às condições ambientais com intuito de 
sobreviverem e prosperarem em seu habitat, como 
também facilitar a aprendizagem da fisiologia humana.  

É um campo da ciência que está interligado a outras 
matérias. Para entender fisiologia é preciso saber também 
conceitos básicos de química e física. 

 
OBJETIVO(S) 
Reconhecer grupos de animais e relacionar a 

descrição da fisiologia corporal com as imagens dos 
mesmos, como também desenvolver um pensamento 
estratégico de seleção de informações próprias de um 
grupo animal. 

 
MATERIAIS 

 Cartas disponíveis em anexo: 20 cartas com descrição 
da fisiologia corporal e 5 cartas de animais 

 Tesoura 
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 Papel cartão colorido 
 Cola 

 
PROCEDIMENTOS 
Dividir a turma de alunos em grupos de no máximo 

5 participantes. Para cada grupo, fazer cópia das cartas em 
anexo e recortar para ficarem individualizados.  

Recortar pedaços de papel cartão de tamanho 
equivalente e colar as cartas nesses.  

O jogo possui 25 cartas divididas em 5 conjuntos, 
sendo cada conjunto representado por um grupo animal: 
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

Em cada conjunto as cartas estão numeradas de 1 a 
5, sendo que uma delas possui imagem de um dos grupos 
de animais e as outras quatro contém características 
específicas dos respectivos grupos. 

Um dos jogadores embaralha as cartas e distribui 
para cada jogador cinco cartas. Cada jogador deve manter 
as cartas na sua mão de forma a ocultá-las dos adversários.  

Em cada rodada, cada jogador deverá passar uma de 
suas cartas para o jogador à sua direita, de modo que todos 
os jogadores passem suas cartas simultaneamente.  

Dessa forma, a carta recebida só pode ser passada na 
rodada seguinte.  

Ganha o jogo quem conseguir reunir primeiro as 
cinco cartas referentes ao seu grupo animal. 
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Encapar as cartas com papel contact transparente 

para prolongar sua durabilidade. 
Uma caixinha de qualquer material poderá ser 

montada, onde as cartas e o manual serão guardados. 
 
AVALIAÇÃO 
Analisar a participação dos alunos durante a 

atividade; Discutir com os alunos as dificuldades 
encontradas no jogo. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Bio: Volume 3. 1ª edição 
– São Paulo. Saraiva, 2010. 
Baralho Animal. Disponível em: 
<http://genoma.ib.usp.br/educacao/materiais_didaticos_j
ogos_Baralho_Animal.html> Acesso em: 29/04/2014. 

 
ANEXOS 
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A respiração neste grupo 

é pulmonar, com o 

auxílio de sacos aéreos 

 

 

 

2 

 

Os animais deste grupo 

são endotérmicos e 

homeotérmicos. 

Utilizam as penas para a 

manutenção da 

temperatura corporal. 

 

1 

 

 

Possuem ossos 

pneumáticos, que 

facilitam o vôo. 

 

 

 

3 

 

 

Apresentam um coração 

dividido em quatro 

câmaras: dois átrios e 

dois ventrículos. 

 

 

4 
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Quando juvenis a 

respiração é branquial. 

Quando adultos perdem 

as brânquias e a 

respiração passa a ser 

pulmonar e cutânea.  

 

1 

 

 

O coração é composto 

por dois átrios e um 

ventrículo. Nele ocorre a 

mistura do sangue 

venoso com o arterial. 

 

4 

 

 

 

Vivem geralmente em 

ambiente terrestre 

úmido. 

 

 

3 

 

 

 

Os girinos sofrem 

metamorfose e se 

transformam em 

indivíduos adultos. 

 

 

2 
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Excretam ácido úrico, 

assim como as aves. 

 

 

1 

 

 

 

Apresentam pele 

resistente a dessecação, 

grossa, impermeável e 

sem função respiratória. 

A respiração é pulmonar. 

 

2 

 
 

 

 

O coração possui dois 

átrios e um ventrículo 

parcialmente dividido. 

 

 

3 

 

 

Alguns representantes 

deste grupo não possuem 

patas e por isso rastejam-

se para se locomover. 

 

 

4 
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Alguns representantes 

deste grupo possuem 

bexiga natatória para 

regular a profundidade 

durante a natação. 

 

1 

 

 

 

Excretam amônia, como 

a maioria dos animais 

aquáticos 

 

 

2 

 

 

 

O coração é dividido em 

duas câmaras: um átrio e 

um ventrículo. 

 

 

3 

 

 

São animais 

exclusivamente 

aquáticos, que 

geralmente respiram por 

brânquias. 

 

4 
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Todos os representantes 

deste grupo apresentam 

glândulas mamárias. 

 

 

 

2 

 

Os animais deste grupo 

são endotérmicos e 

homeotérmicos. 

Utilizam os pelos para a 

manutenção da 

temperatura corporal.  

 

1 

São divididos segundo o 

desenvolvimento do 

embrião em: 

placentários, marsupiais 

e monotremados. A 

maioria é de 

placentários. 

 

3 

 

 

Apresentam um coração 

dividido em quatro 

câmaras: dois átrios e 

dois ventrículos. 

 

 

4 
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CHIMPANZÉ 
 

5 

 

 

 

COBRA 

 
5 

 

 
 

SAPO 
 
 

5 
 

 
 
 

 
 

PEIXE 

 
5 
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AVE 

 

5 
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17. NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DA VIDA 
Caroline Gaiguer da Cruz  

 
INTRODUÇÃO 
 A presente atividade pode ser aplicada no ensino 

de Biologia no ensino médio e no ensino de Ciências no 
ensino fundamental (de sexto a nono ano). Essa atividade 
nos permite trabalhar conceitos básicos referentes à vida, 
como célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população 
biológica, comunidade biológica, ecossistema, biosfera, 
relacionando os com conceitos de outras áreas do 
conhecimento, como física e química, quando lembramos 
dos conceitos de átomo e de molécula.  

Esse conteúdo é indispensável e a aprendizagem do 
mesmo é base para o entendimento da biologia, essencial 
para a continuidade dos próximos conteúdos.  

 
OBJETIVO(S) 
Introduzir os conceitos básicos relacionados à vida; 

Fixar esses conceitos básicos; Estabelecer 
interdisciplinaridade entre a biologia, a física e a química. 

 
 MATERIAIS 

 Imagens que ilustrem os níveis de organização da vida; 
 Cola; 
 Tesoura; 
 Cartolina. 
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PROCEDIMENTOS  
 O professor deve entregar as imagens 

correspondentes a cada nível de organização impressas em 
papel sulfite com uma orientação da atividade também. A 
partir disso, o aluno deve identificar cada imagem de 
acordo com o nível de organização que esta ilustra, e 
depois, colar cada imagem na cartolina com sua respectiva 
legenda de forma que o esquema montado indique a 
classificação dos níveis do mais simples até o mais 
complexo. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
 É interessante separar os alunos em grupos, para 

incentivar a cooperação. Cada grupo faz um esquema, 
assim o máximo de alunos que um grupo pode ter é três 
integrantes. 

 
AVALIAÇÃO 
 O professor pode utilizar a atividade como uma 

avaliação, após a apresentação dos conceitos trabalhados 
na atividade. 
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18. O OLHAR MICROSCÓPICO EM UM ECOSSISTEMA  
Lara Moura dos Santos  

Paula Naomi Matsumoto  

Rafael Caetano da Silva 

 
INTRODUÇÃO  
O assunto a ser tratado aborda o tema ecologia, 

expondo a diferença entre ambientalismo e ecologia no 
qual o primeiro é um movimento de defesa ambiental e o 
segundo um ramo da ciência; conceito de ecossistema e 
nível trófico juntamente com exemplificações e aplicações 
no cotidiano e exposição sobre a cadeia alimentar, 
apresentados como parte teórica. A partir desses tópicos é 
possível apresentar em uma atividade prática com 
protozoários 

Nessa aula aborda-se a “Introdução à Ecologia”, 
onde é exposto o que esse ramo da ciência estuda, quais 
seus objetivos e sua importância. Dentro da ecologia, 
estuda-se o ecossistema, o que o compõe, como classificar 
os organismos que ali existem. Nessa prática o objetivo 
principal é mostrar que em uma pequena amostra de água 
existem importantes organismos que não são possíveis 
enxergar a olho nu, que nem só de grandes animais e 
plantas são formados os ecossistemas. 

 
OBJETIVO(S) 
Mostrar aos alunos que em uma gota de água de um 

rio, uma poça de água da chuva ou algum tipo de cultivo, 
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conseguimos encontrar muitos tipos de organismos, como 
protozoários, que tem diferentes tipos de locomoção, 
alguns podem ser ciliados, outros podem tem flagelos ou 
ainda pseudópodes. 

Assim, com as observações ao microscópio óptico, 
tem-se que a diversidade biológica é muito maior do que 
imagina-se. Pois quando se pensa em diversidade logo 
vem a imagem de lindas aves ou mamíferos por exemplo 
e a parte microscópica não é abordada como algo 
diversificado. Vale lembrar que com microscopia é 
possível obter imagens tão impressionantes quanto as de 
grandes animais cheios de cores e encanto. 

 
MATERIAIS 

 Datashow  
 Microscópio Óptico 
 Lâmina 
 Lamínula 
 Pipeta Pasteur 
 Cultivo de protozoários  

 
PROCEDIMENTOS  
Para a atividade prática com protozoários deve-se 

separar os materiais (microscópio, lâmina, lamínula e 
amostra do cultivo). Com uma pipeta Pasteur pingar uma 
pequena quantidade da amostra do cultivo de protozoários 
em uma lâmina e logo em seguida cobrir com uma 
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lamínula, com a lâmina pronta, esta já pode ser levada ao 
microscópio para observação. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
A turma poderá fazer um cultivo de protozoários, 

cada aluno deverá coletar um pouco de água de poças, 
riachos, lagos, entre outros, e colocar pequenas 
quantidades de alimento (ex: grão de arroz). 

É interessante para a turma que o professor realize 
comentários sobre a ecologia dos protozoários, sua 
importância em um ecossistema, como é sua alimentação, 
comportamento e reprodução. (Indicação de vídeo: 
“Amoeba meets Stentor”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=FcCvhYmjaXE)  

Caso o laboratório de ciências não possua muitos 
microscópios ou uma televisão ligada ao microscópio, o 
professor deve organizar a turma para que a observação 
dos microrganismos não seja tumultuada. 

 
AVALIAÇÃO 
  A aplicação de oficinas e/ou aulas práticas aos 

alunos mostra-se realmente importante, sendo essas de 
quaisquer disciplinas, visto que ao poder se relacionar 
melhor com o objeto em que está trabalhando, o aluno 
acaba por apresentar um interesse maior e com isso 
aprende o que está sendo ensinado a ele de modo mais 
fácil, conseguindo assim guardar em sua memória o que 
foi trabalhado. Na prática o aluno acaba se divertindo com 

https://www.youtube.com/watch?v=FcCvhYmjaXE


 

 

91 
 

o que está trabalhando, ao manipular os materiais práticos 
eles sentem uma satisfação, já quando se tem muito a 
estudar e o conteúdo é complexo e extenso os mesmos não 
se animam com tanta facilidade visto que precisam 
aprender apenas observando imagem impressas e sem a 
perspectiva real do que estão vendo. 
  Para avaliar o resultado da oficina aplicada aos 
alunos é aconselhável que os professores que forem 
aplicar a mesma, peçam um relatório sobre o que foi visto. 
Esse relatório é de extrema importância, visto que poderá 
demonstrar o que os participantes absorveram do conteúdo 
que foi trabalhado, mostrará também quais são as partes 
de maior dificuldade no entendimento destes, seja em 
relação aos nomes que as vezes são complexos e que 
confundem os alunos ou até mesmo em ilustrações que não 
correspondem completamente ao que foi trabalhado. 
Avaliando os relatórios entregues é possível preparar o 
conteúdo melhor e de maneira mais simples numa próxima 
vez que a matéria for trabalhada, conhecendo as partes de 
maior dificuldade dos alunos. O relatório deverá conter 
ilustrações do que os participantes viram no microscópio 
e anotações apontando as estruturas que foram ensinadas 
a partir de slides antes da visualização prática no 
microscópio.  

Após a entrega destes relatórios, o mesmo deve ser 
corrigido e deverá haver um retorno para os alunos com o 
que estava errado para que o conteúdo fique fixo nos 
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mesmos, pois o objetivo principal é a aprendizagem dos 
alunos. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRUSCA, R.C. & BRUSCA, G.J. 2007. Invertebrados. 
2a.ed., Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 968p. 
AMABIS & MARTHO. Fundamentos da Biologia 
Moderna. Volume único. São Paulo, Ed. Moderna. 
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19. OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS DE Elodea sp. 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz  

 
INTRODUÇÃO 
Ao analisarmos os vegetais, podemos observar que 

são bem diferentes uns dos outros. No entanto, a 
composição celular é muito semelhante, pois possuem 
estruturas características que as diferenciam das células 
animais.  

Além das estruturas típicas dos organismos 
eucariontes, as células vegetais possuem parede celular, 
plasmodesmas, cloroplasto e vacúolo celular.  

A parede celular é formada, principalmente, por 
celulose e apresenta como função proteger a célula de 
danos mecânicos ou químicos. Apresenta regiões de 
menor espessura que formam depressões denominadas 
poros ou pontuações, através dos quais ocorre a passagem 
dos plasmodesmas, que permitem a passagem e a troca de 
nutrientes entre uma célula e outra.  

Os cloroplastos são organelas responsáveis pelo 
processo de fotossíntese nos vegetais. Possuem, em seu 
interior, moléculas do pigmento clorofila, que estão 
relacionadas com a captação da luz solar utilizada durante 
o processo de fotossíntese. 

Outra organela exclusiva de vegetais são os 
vacúolos celulares, que são envolvidos por uma membrana 
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denominada tonoplasto. O vacúolo está relacionado às 
funções de reservas e equilíbrio osmótico.  

 
OBJETIVOS 
Reconhecer e identificar as estruturas das células 

vegetais.  
 
MATERIAIS  

 Tesoura 
 Planta Elodea sp 
 Lâmina 
 Lamínula 
 Microscópio 

PROCEDIMENTOS 
Corte um pedaço da planta aquática Elodea sp. com 

o auxílio da tesoura. Coloque o fragmento da planta na 
lâmina de microscopia e pingue uma gota de água sobre 
ele. Cubra o material com uma lamínula. Posicione a 
lâmina no microscópio e observe. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Oriente os alunos quanto a utilização correta do 

microscópio. Utilize o máximo de microscópios que o 
colégio apresentar, porém se o número for limitado utilize 
a câmera para transferir as imagens do microscópio para a 
TV pen-drive.  
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Leve modelos de células vegetais para 
complementar as estruturas das células vegetais.  

 
AVALIAÇÃO 
Ao final da prática, os alunos podem ser avaliados 

com o seguinte questionário: 
1) Faça o desenho das estruturas observadas (na objetiva 

de maior aumento), identificando as estruturas que 
compõem a célula vegetal.  

2) Qual a importância dos cloroplastos na fotossíntese? 
3) Qual a constituição da parede celular e a sua função? 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADOLFO, A.; CROZETTA, M.; LAGO, S. Biologia: 
volume único: Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: IBEP, 
2005. 
SANTOS, D. Y. A. C. dos; CHOW, F.; FURLAN, C. M. 
(Org.). Curso de atualização de professores de 
Educação Básica: A Botânica no cotidiano. São Paulo: 
Usp, 2008. 
TAIZ, L.; ZEIGUER, E. Fisiologia Vegetal. 4° Edição. 
Porto Alegre: Artmed, 2009. 848 p. 
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20. PRATICANDO A OSMOSE 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz  

 
INTRODUÇÃO 
Osmose é a passagem de água (solvente) através de 

uma membrana semipermeável, do meio onde a 
concentração do soluto é menor, chamado meio 
hipotônico, para o meio hipertônico, onde a concentração 
do soluto é mais elevada. A água passa para o meio de 
maior concentração na tentativa de diluí-lo, igualando as 
concentrações intra e extracelulares, ou seja, para que os 
meios fiquem isotônicos.  

 
OBJETIVO(S) 
Observar, compreender e ser capaz de explicar o 

fenômeno da osmose. 
 
MATERIAIS  

 2 folhas de alface  
 20 gr de sal de cozinha  
 2 béqueres (ou copos) de 200 ml  
 1 colher 
 Água 
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PROCEDIMENTOS 
Coloque água nos dois béqueres. Adicione em um 

deles o sal de cozinha, e utilize a colher para dissolvê-lo, 
formando uma solução. Mergulhe uma folha de alface no 
béquer com água pura, e aguarde 5 minutos. Mergulhe a 
outra folha de alface no béquer com a solução saturada de 
sal de cozinha, e aguarde 5 minutos. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
É aconselhável que a turma seja dividida em grupos 

de 3 alunos. Estimule os alunos a elaborarem hipóteses a 
respeito dos resultados.  

 
AVALIAÇÃO 
Finalizando a aula, pode ser aplicado o seguinte 

questionário: 
1) Descreva as diferenças entre a alface mergulhada na 

água pura e na água saturada. 
2) Como se desenvolveu as diferenças entre a alface 

mergulhada na água pura e na água saturada? 
3) Qual a relação da osmose e os resultados observados? 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADOLFO, A.; CROZETTA, M.; LAGO, S. Biologia: 
volume único: Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: IBEP, 
2005. 
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21. RELAÇÃO ENTRE MICRORGANISMOS E HIGIENE 
Amanda Thais Figueiredo 

Lenora Bezerra Radis  

 
OBJETIVO(S) 
Compreender o que são microrganismos, quais os 

principais microrganismos que fazem parte da nossa 
microbiota natural, como eles se multiplicam e quais 
funções eles possuem em nosso organismo. 

Entender a ligação que os microrganismos possuem 
com o corpo humano e com a higiene. 

 
MATERIAIS 

 Placas de Petri  
 Meio de cultura (Ágar ou gelatina)  
 Sabonete líquido 
 Álcool gel 
 Canetinha 

             
PROCEDIMENTOS  
Dividir a sala em grupos de 4 alunos. Separar uma 

placa por grupo e dividi-la canetinha em 4 partes. 
 Feito isso, cada grupo irá definir quem será o 

primeiro à colocar o dedo dentro da placa (sem lavar as 
mãos) encostando- o no meio de cultura. O segundo aluno 
antes de encostar o dedo deverá lavar as mãos apenas com 
água, o terceiro com água e sabão e o quarto aluno além 
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de lavar as mãos com sabão, passará álcool em gel e, por 
fim colocará o dedo na placa. 

Deixar as placas em uma estufa de laboratório ou em 
um local com temperatura ambiente durante uma semana 
para que ocorra o crescimento dos microrganismos. 
Depois levar as placas e mostrar aos alunos. 

Em cada parte da placa, vai ocorrer um crescimento 
diferenciado de microrganismos, para que os alunos 
possam visualizar a diferença entre lavar as mãos apenas 
com água, com água e sabão e álcool. Assim é possível 
observar que feita a higiene correta, o crescimento de 
microrganismos é menor. Para ser realizada a pratica é 
fundamental que tenha o sabão, pois se lavadas as mãos 
somente com água, o crescimento observado é 
praticamente igual. 

 
AVALIAÇÃO 
A avaliação deve ser feita ao longo da realização da 

prática em forma de debate. Após o crescimento dos 
microrganismos, colocar em discussão como eles crescem, 
porque existe diferença entre quem não realizou higiene 
das mãos e quem lavou com apenas água ou sabão e álcool. 

Nas fotos abaixo, foi dividido cada placa em apenas 
duas partes, dos alunos que lavaram as mãos com água e 
sabão e dos que não lavaram. Observa-se que cresceu 
quase a mesma quantidade e isso deve ser discutido, já que 
está relacionado com a lavagem correta das mãos. 
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Figura 6. Placa de Petri feita pelos alunos. 
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22. SALADA DE FRUTAS NO ENSINO DE BOTÂNICA 
José Roberto Ferraz  

Juliana Casado 

 
INTRODUÇÃO  
As plantas são seres vivos ecológica e 

economicamente importantes para a espécie humana, visto 
que os frutos produzidos por elas servem como alimento 
para milhões de pessoas, e isto faz com que o estudo 
morfológico dos frutos seja importante. Além disso, como 
a botânica está inerente na vida das pessoas, o ensino desta 
frente da Biologia nas Educação Básica se faz necessário. 

Pode-se relacionar o número de sementes que um 
fruto apresenta com o número de óvulos da flor que lhe 
deu origem. Por exemplo, o abacate apresenta apenas uma 
semente, portanto, a flor que lhe deu origem também 
apresenta apenas um óvulo.  

Mesmo conscientes que a Botânica toma parte do 
cotidiano das pessoas, ou seja, de forma direta na 
alimentação, por exemplo, ou indireta, como o uso de um 
fármaco extraído de um vegetal, ainda nos deparamos com 
um grande distanciamento entre o que se aprende de 
Botânica na escola e a sua aplicação na realidade do aluno 
(Santos et al, 2008).  

  
OBJETIVO(S) 
Relacionar conceitos de botânica com o seu 

cotidiano e integrar conceitos da teoria com a prática. 
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Descobrir a origem dos frutos, pseudofrutos e 
infrutescências revelando quais partes da flor que lhe 
deram origem e saber diferenciar estas três estruturas 
carnosas.  

 
 MATERIAIS  

 Frutas da estação  
 Leite Condensado  
 Recipiente de tamanho médio  
 Faca 
 Luvas descartáveis 

 
PROCEDIMENTOS 
Solicitar aos alunos diferentes frutos para realizar o 

estudo prático. Os estudantes devem identificar com seu 
conhecimento prévio: pseudofruto, infrutescência e fruto. 
A partir dessa identificação o professor deve iniciar a 
explicação sobre cada componente da salada, mostrando 
dessa forma o que é uma infrutescência, pseudofruto e 
fruto e como são desenvolvidas essas estruturas. Após a 
explicação os alunos devem picar o alimento, misturar no 
recipiente e se servir. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Para o desenvolvimento das atividades, aconselha-

se dividir a turma em pelo menos dois grupos, utilizar 
luvas para evitar a contaminação do alimento e ter cuidado 
com os alunos ao manusear à faca.  
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Para condução da prática, podem ser utilizadas 
questões sobre os seguintes tópicos: 

1) Os frutos são estruturas derivadas do ovário das 
flores após ocorrer o processo de fecundação, e 
apresentam a função primordial de proteger as sementes 
até o momento em que elas estão prontas para germinar. 
Em alguns casos as sementes são protegidas por estruturas 
não originadas do ovário das flores, e quando isso ocorre 
estas estruturas recebem denominações especiais.  

 
2) No caso das estruturas originadas a partir de 

ovários de várias flores e que formam após a fecundação 
um agregado de frutos recebe o nome de infrutescência, o 
abacaxi, jaca e amora são exemplos de infrutescência.  

 
3) Em outros casos tecidos adjacentes ao ovário 

formam uma estrutura carnosa que é chamada 
erroneamente como fruto, no entanto, o termo correto a ser 
usado é pseudofruto ‘falso fruto’. O caju e a maçã são 
exemplos de pseudofruto e são originados 
respectivamente do pedúnculo e do receptáculo da flor.  

 
4) Algumas flores podem apresentar mais de um 

ovário e estes podem estar fusionados, quando isto ocorre 
o ovário é dividido em lóculos e estes podem ser 
identificados nos frutos originados de tais flores, este caso 
é visível na laranja que apresenta vários gomos, que são na 
verdade lóculos de ovários fusionado.  
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AVALIAÇÃO 
Os estudantes serão avaliados pela sua participação 

nas atividades propostas nesta aula. Após a explicação do 
professor sobre cada fruto, o mesmo poderá formular 
perguntas direcionadas aos estudantes, podendo assim 
identificar dificuldades na compreensão do tema, e 
também na assimilação do conhecimento.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CARMO, M.R.G. 2014. Oficina o saber do sabor: A 
botânica nossa de cada dia. Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, Ponta Grossa.  
MENEZES, N.L.; PIRANI, J.R.; GIULETTI, A.M.; 
MONTEIRO, W.R.; VENTURELLI, M.; ESTELITA, 
M.E.; KRAUS, J.E.; ANGRYALOSSY, V.; ARDUIN, 
M.; CECCANTINI, G.C.T. & MELO-DE-PINNA, G.F. 
2006. Anatomia e Morfologia de Plantas Vasculares. 
Apostila do Departamento de Botânica, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 184p. 
SANTOS, D.Y.A.C., CHOW, F., FURLAN, C.M. 2008. 
A botânica no cotidiano. São Paulo. 
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23. TEIA ALIMENTAR 
Caroline Gaiguer da Cruz 

 
INTRODUÇÃO 
A atividade pode ser realizada para o ensino médio 

e também para o ensino fundamental. Aplicando esta 
atividade, pretendemos trabalhar o conceito de teia 
alimentar associada ao desequilíbrio ecológico em um 
ecossistema. Optamos por um jogo de teia alimentar, dessa 
forma podemos demostrar aos alunos a importância de 
todos os componentes da teia estarem presentes, e que o 
desaparecimento de um ou vários componentes, pode 
acarretar em um desequilíbrio ecológico. 

 
OBJETIVO(S) 
Conscientizar os alunos em relação à conservação 

dos ecossistemas; Fixar conceitos básicos sobre cadeia 
alimentar; Discutir os principais agentes e situações que 
provocam o desequilíbrio ecológico dentro de um 
ecossistema. 

 
MATERIAIS:  

 Imagens de seres vivos que constituem diferentes teias 
alimentares; 

 Cola; 
 Tesoura; 
 Cartolina; 
 EVA. 
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PROCEDIMENTOS  
Escolha diferentes teias alimentares. Depois, cole as 

imagens dos seres vivos das teias alimentares na cartolina. 
Recorte as imagens, e depois de coladas, separe cada carta 
confeccionada em sua teia alimentar. Embaralhe as cartas 
de cada teia alimentar, sem misturar os seres vivos de uma 
teia com os de outra teia. Recorte setas de EVA, que serão 
utilizadas para indicar as relações entre os seres vivos de 
cada teia alimentar. 

 Separe os alunos em grupos. Entregue um jogo de 
cartas para cada grupo, lembrando que cada jogo 
corresponde a uma teia alimentar diferente. Assim, cada 
grupo deverá montar sua teia alimentar. Após a 
montagem, o professor deve questionar aos alunos: “Se 
removermos uma parte da teia, por exemplo, um mamífero 
do centro da teia, o que aconteceria com o que consumia e 
o que era consumido pelo mamífero? O que aconteceria 
com o equilíbrio da teia alimentar? O que os outros 
membros poderiam fazer nesse caso? Algum componente 
da teia desapareceria?” 

 Exemplo: Após a teia alimentar montada, é retirado 
um Teiú do centro da teia. A resposta esperada é que 
poderia ocorrer uma superpopulação de lagartos menores, 
cujo Teiú come os ovos, e uma queda na alimentação de 
uma ave de rapina que caça Teiús. A expectativa de 
resposta também poderia ser que a ave de rapina teria que 
mudar suas presas, atacando nesse caso, o lagarto menor 
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que tinha a população controlada pelo monitor, só que 
agora, se alimentando do lagarto adulto e não dos ovos. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Inicialmente seria interessante aplicar uma aula 

teórica, relembrando os conceitos básicos de ecologia. E 
introduzindo as principais situações de ocorrência de 
desequilíbrio ecológico. Destacando a importância e a 
dependência dos seres vivos na natureza e ainda a 
necessidade da preservação dos ecossistemas. 

 
AVALIAÇÃO 
A aplicação da prática pode servir como forma de 

avaliação dos alunos. Tanto antes como depois da aula 
teórica. 
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24. TERRÁRIO: UM ECOSSISTEMA EM MINIATURA 
Milena Caroline Francisco 

 
INTRODUÇÃO 
Os ecossistemas podem ser mais complexos do que 

se imagina, e para a atual geração, compreender todos os 
processos presentes no meio ambiente, não é uma tarefa 
muito fácil.  

Cada vez mais os profissionais da área cada vez mais 
precisam se atualizar, buscando sempre por métodos de 
ensino mais atrativos, afim de que se desperte nos 
estudantes a curiosidade e o desejo em aprender mais 
sobre o ambiente em que vivem. 

No ensino de ciências o uso de experimentos é 
praticamente inquestionável (MOREIRA, 2003). E ao 
observar o objeto de seu estudo, o aluno tem um melhor 
entendimento do assunto, justamente pelo fato de poder 
manipular, tocar e consequentemente construir um 
conceito e não somente imagina-lo (HOERING & 
PEREIRA, 2004). 

De acordo com Abou Saab & Godoy (2010) a aula 
experimental pode ser definida como sendo um 
instrumento de transformação, tornando-se um espaço 
para refletir e interpretar a realidade, e ao mesmo tempo, 
serve para divulgar os resultados do processo de produção 
do conhecimento científico e apontar soluções que 
permitem a construção do saber em sala de aula. 
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Para Marandino, Selles & Ferreira (2009), a 
experimentação escolar é resultado do processo de 
transformação de conteúdo e procedimentos científicos 
para atender as finalidades de ensino.  

Cunha, Martins & Feres (2009) destacam que a 
abordagem teórico-prática parece ser mais eficiente que a 
metodologia de ensino tradicional, uma vez que, além de 
proporcionar a assimilação e retenção de conteúdo 
específicos, também promove à interdisciplinaridade, a 
motivação interna, a interação entre os estudantes e os 
professores. 

E uma das alternativas encontradas para o ensino de 
ciências é a construção de um terrário que estimula e 
conduz o processo de aprendizagem, levando os alunos a 
uma maior participação e envolvimento nas aulas. 

Os terrários surgiram no final do século XIX, 
quando o inglês Nathanael Ward, médico e colecionador 
de plantas raras, aperfeiçoou um recipiente de vidro no 
qual pudesse transportar as plantas que descobria nas 
regiões de clima tropical (MUSEU VIRTUAL, 
UFB/2010). 

A montagem e a observação de um terrário (ou a 
comparação entre diversos deles) pode ser uma forma de 
trazer um pedacinho da natureza para dentro da sala de 
aula, aproximando-a dos alunos, e poderá ser utilizada 
convenientemente para estimular o trabalho em grupo e a 
divisão de tarefas.  
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OBJETIVO(S) 
Observar as alterações que ocorrem em um 

ecossistema; Embasar a discussão teórica sobre ecologia 
de ecossistemas e ação antropogênica no meio ambiente; 
Investigar o que motivou estas mudanças, e os processos 
pelo quais as plantas passam nesse ambiente; 
Compreender e discutir o ciclo de vida das espécies de um 
terrário. 

 
MATERIAIS 

 Água 
 Cascalhos (de tamanho pequeno, médio e grande) 
 Fita adesiva 
 Folhas secas trituradas (ou húmus) 
 Plantas de espécies que não cresçam muito 
 Pó de xaxim, húmus ou terra com adubo 
 Recipiente grande, de preferência de vidro, com boca 

larga e tampa (ou pode ser um aquário). 
 Terra vegetal. 
 Plantas de espécies que não cresçam muito. 
 Plástico filme 
 Sementes de plantas de espécies que não cresçam muito 

 
PROCEDIMENTOS 
Passos para a montagem do terrário: 
1) No fundo do aquário, coloque as pedras de 

tamanho grande até forrar. Em seguida coloque as pedras 
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de tamanho médio constituído mais uma camada, e por fim 
as pedras de tamanho pequeno. 

2) Por cima da camada de pedras pequenas, cubra-
as com terra (essa camada deve ser mais espessa, pois as 
raízes precisaram de espaço para se desenvolver). 

3) Acima da camada de terra, faça mais uma camada 
com cerca de 5 cm de terra com adubo, ou qualquer outro 
material rico em nutrientes presente em seus materiais. 

4) Faça pequenas covas na camada de terra e plante 
as mudinhas ou sementes. 

5) Coloque água até umidificar a terra. Deixe que a 
água escorra pelas paredes internas do aquário até o fundo 
(a quantidade de água é muito importante nesse processo).  

6) Depois que colocar a água, tampe o aquário com 
o plástico filme, cerca de 3 camadas e lacre-o com a fita 
adesiva. O ecossistema está pronto. 

7) Depois de pronto, coloque o terrário em algum 
lugar que seja de fácil acesso para os alunos, pois eles terão 
de checar as suas condições diariamente. É necessário que 
toda e qualquer alteração dentro do terrário seja anotada 
no caderno. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
É indicado que se faça um terrário a cada 5 alunos, 

pois além de estimular o trabalho em equipe, os alunos 
poderão observar as mudanças presentes no próprio 
experimento, e comparar com as mudanças ocorridas nos 
demais grupos. Também recomenda-se que os alunos 



 

  

 

112 
 

utilizem luvas quando estiverem em contato com a terra, 
pois a mesma pode conter alguns parasitas. 

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados de acordo com as 

observações e desenhos descritivos sobre as mudanças 
ocorridas no terrário. 

Esta observação poderá ser um bom início para um 
diário, estimulando a rotina de observações e de anotações 
sistemáticas. Também poderá ser utilizado para simular 
diferentes ambientes, testar hipóteses e curiosidades dos 
alunos. Podem ser utilizadas as seguintes questões:  
1) De onde provém a água e os sais minerais que as plantas 

utilizam? 
2) Como a água usada pelas plantas é reposta no terrário? 
3) De onde vem o CO2 que as plantas usam no processo da 

fotossíntese? 
4) De onde vem o O2 que as plantas usam em sua 

respiração? 
5) Como ocorre o ciclo da água nesse ecossistema? 

Esquematize-o. 
6) Monte a cadeia alimentar observada no terrário. 
7) É importante a vedação da caixa? Justifique. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABOU SAAB, L. A; GODOY, M. T. Experimentação 
nas aulas de Biologia e a apropriação do saber. 2010. 
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25. TERRÁRIO 
Felipe Tavares Gonçalves da Silva 

Felipe Tsuzuki 

Nathália Hernandes Turke  

 
INTRODUÇÃO  
Um terrário pode também ser chamado de micro 

jardim ou floresta encapsulada, por se tratar de um 
recipiente onde se reproduz condições ambientais 
necessários para montar um ecossistema em miniatura, 
onde podem sobreviver seres vivos terrestres.  

 
OBJETIVO(S) 
Visualizar o funcionamento de um ecossistema. 
Observar a dinâmica dentro do terrário (como o ciclo 

da água, a renovação do ar e a reprodução da vida). 
 
MATERIAIS 

 Potes de vidro 
 Pedras 
 Terra 
 Plantas 
 Água 
 Papel filme 

 
PROCEDIMENTOS 
No fundo dos vidros serão colocadas as pedras, com 

terra logo em seguida. Devem ser feitos pequenos buracos 
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na terra, onde os alunos, com a ajuda do professor, 
colocarão as plantinhas.  

Adiciona-se um pouco de água e, posteriormente, os 
alunos poderão fechar os vidros com filme plástico. 

Ao final da aula, os alunos levarão os vidros para 
casa, e deve-se pedir para que observem as mudanças 
encontradas e que levem as dúvidas para a aula da semana 
seguinte. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Pode-se pedir para que os alunos levem os vidros 

para a aula. 
Se possível, montar os terrários no laboratório de 

ciências. 
 
AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita na aula seguinte, onde será 

feita uma discussão sobre o que foi observado no vidro 
durante aquela semana e os motivos disso.  

Espera-se que ocorra a formação de gotículas no 
plástico, que cairão depois de um tempo – isto é explicado 
com o ciclo da água. E também é esperado que as plantas 
colocadas com raiz continuem vivas, porém as que foram 
postas sem raiz murcham e morram.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

JARDIM, Faz Fácil Plantas &. Saiba o Que É um 
Terrário e Aprenda como Montar o Seu. 2016. 
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Disponível em: 
<http://www.fazfacil.com.br/jardim/terrario-como-
montar/>. Acesso em: 01 jul. 2016. 
 
ANEXOS 
 

 
Figura 7. Materiais utilizados na montagem do terrário. 

 

 
Figura 8. Plantas utilizadas na montagem do terrário. 
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PARTE B 

FÍSICA, QUÍMICA E GEOGRAFIA 
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26. BAFÔMETRO: UM MODELO DEMONSTRATIVO 
Leticia Yukari Seki 

Marco Antônio Pereira Santos 

*Adaptado de Academia de Ciência 

 
INTRODUÇÃO 
Recentemente, tem-se notado um no número de 

acidentes de trânsito provocados por pessoas alcoolizadas. 
A fim de diminuir os índices preocupantes, tem-se 
importado um dispositivo preventivo, que aponta 
motoristas alcoolizados, revelando a quantidade de álcool 
no sangue mediante o teste do ar exalado em sua 
respiração. Esse dispositivo recebeu o nome de bafômetro. 

 
OBJETIVO(S) 
Determinar qualitativamente o teor de álcool 

presente em algumas substâncias. Demonstrar a utilidade 
do aparelho, bem como os princípios químicos do seu 
funcionamento. 

 
MATERIAIS 

 3 balões de aniversário 
 3 pedaços de tubo de plástico transparente (1 cm de 

diâmetro e 10 de comprimento) 
 Giz escolar branco 
 Algodão  
 Ácido sulfúrico 
 Água destilada 
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 Dicromato de Potássio 
 1 copo de vidro 
 1 pinça 
 Álcool  
 Cerveja sem álcool 
 Tesoura 
 1 copo graduado 
 Linha ou barbante 

 
PROCEDIMENTOS 
Preparar a solução com 20 mL de água destilada + 

5ml de ácido sulfúrico + 0,5 g de dicromato de Potássio 
(adicionar o ácido à água). Utilizar o copo graduado para 
preparar a solução. 

Quebrar o giz em pedaços pequenos e colocar os 
pedaços no recipiente de vidro, molhando-os com a 
solução.  

Inserir um chumaço de algodão em uma das 
extremidades do tubo. Com o auxílio da pinça colocar os 
pedaços de giz molhados dentro do tubo e tampar o tubo 
com outro chumaço de algodão. Fazer o mesmo nos 3 
tubos. 

Em um dos balões colocar álcool, no outro, água 
destilada e no terceiro um pouco da cerveja sem álcool. 

Encher os balões com a boca e amarrar com um 
barbante ou linha, mas não deixar muito apertado. 

Encaixar a boca do balão na extremidade do tubo. 
Cada balão em um tubo. 
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Soltar o laço dado com o barbante e esperar o ar 
passar pelo tubo. 

Notar a mudança de cor no tubo com solução de 
álcool (de laranja para verde), comparar com a cerveja sem 
álcool e a água.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Ao manusear o ácido e preparar a solução tomar 

muito cuidado, evitar entrar em contato com a pele. 
A prática pode ser feita para demonstrar reações de 

óxido redução. Como a que acontece quando o ar entra no 
tubo, onde o vapor de álcool contido no ar reage com a 
solução de Dicromato de potássio, acarretando uma 
mudança na coloração do giz, de laranja para verde. A 
intensidade da cor varia com a quantidade de álcool 
presente. 

A reação de óxido-redução é: 
 

3CH3CH2OH + Cr2O7
(2-) + 8H+  3CH3CHO + 2Cr(3+) + 7H2O 

 
O dicromato de Potássio libera íons dicromato 

quando dissociado. A ionização do ácido sulfúrico fornece 
íons H+ necessários à reação. Nesse caso são produzidos 
etanal, íons cromo (III) e água. 

 
AVALIAÇÃO 
Após a aplicação da prática discutir com os alunos 

sobre as reações de óxido-redução, sobre teste do 
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bafômetro, e conscientizá-los sobre a sua importância para 
diminuir a taxa de acidentes causados por embriaguez. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CIÊNCIA, Programa Academia de. Bafômetro - Um 
modelo demonstrativo. Disponível em: 
<http://www.academiadeciencia.org.br/site/2014/09/01/b
afometro-um-modelo-demonstrativo/>. Acesso em: 01 
jun. 2016. 
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27. BEXIGA ELETROMAGNÉTICA 
Lais Fernanda Machado 

Virgínia Prado Xavier 
 

INTRODUÇÃO 
A única modificação que um átomo pode sofrer sem 

que haja reações de alta liberação e/ou absorção de energia 
é a perda ou ganho de elétrons. Por isso, um corpo é 
chamado neutro se ele tiver número igual de prótons e de 
elétrons, fazendo com que a carga elétrica sobre o corpo 
seja nula. Sendo assim, pela mesma analogia, podemos 
definir corpos eletrizados positivamente e negativamente. 
Logo, eletrizar um corpo significa basicamente tornar 
diferente o número de prótons e de elétrons. 

Basicamente, a eletrostática é descrita por dois 
princípios, o da atração e repulsão de cargas conforme seu 
sinal (sinais iguais se repelem e sinais contrários se 
atraem) e a conservação de cargas elétricas, a qual 
assegura que em um sistema isolado, a soma de todas as 
cargas existentes será sempre constante, ou seja, não há 
perdas. 

 
OBJETIVO(S) 
Conceituar eletrização e compreender seus 

princípios básicos, diferenciar prótons de elétrons e 
reconhecer suas cargas. 
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MATERIAIS 
 Bexiga; 
 Sacola plástica; 
 Tesoura; 
 Cabelo limpo e seco; 

 
PROCEDIMENTOS 
Primeiramente, é preciso cortar uma tira do meio da 

sacola, depois encher a bexiga. Então se esfrega a bexiga 
nos cabelos limpos e secos; com isso já é podemos 
observar que os cabelos são atraídos pela bexiga. Em 
seguida, esfrega-se, também, o pedaço cortado da sacola 
nos cabelos limpos e secos. Por último, só é preciso soltar 
o pedaço de sacolinha sobre a bexiga.  

Assim, percebemos que elas não se encostam, pois 
a sacola fica pairando sobre a bexiga. Isso ocorre porque 
quando dois corpos são atritados, neste caso, a 
bexiga/sacola e os cabelos, pode ocorrer a passagem de 
elétrons de um corpo para outro. Ou seja, quando 
esfregamos a bexiga e a sacola nos cabelos elas retiram 
os elétrons dos fios de cabelo e ambas ficam carregadas 
de negativamente; e, com base no princípio da 
eletrização, cargas iguais se repelem, então a bexiga e a 
sacola se afastam.  

Através do estudo de tales, é possível comprovar 
que dois corpos neutros feitos de materiais distintos, 
quando são atritados entre si, um deles fica eletrizado 
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negativamente (sacola e bexiga) e outro positivamente 
(fios de cabelo). Logo, nesse caso diz-se que houve uma 
eletrização por atrito. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Essa prática deve ser feita em local com baixa 

umidade ou em ambientes secos. 
Como complemento pode ser feito outras atividades 

de eletrização, como por exemplo, atritar, em uma folha 
de sulfite, uma régua ou um canudo e então aproximá-los 
de um fio de água saindo da torneira. 

 
AVALIAÇÃO 
A avaliação pode se dar através do interesse do 

aluno pela prática e pela sua explicação sobre a ausência 
de contato entre a sacola e a bexiga. Pode também ser 
questionado para os alunos outros tipos de experimentos 
em que ocorreriam eletrização. 
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28. CONSTRUINDO UM FILTRO 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 

 
INTRODUÇÃO 
 A água que chega até as casas da população deve 

passar antes por algumas etapas de tratamento. As etapas 
de tratamento são realizadas em uma estação de 
tratamento e tem como funções remover todas as 
partículas de impurezas presentes na água e a destruição 
de microrganismos de modo que a água fique potável.  

Uma das etapas mais importantes do tratamento da 
água é a filtração, nesta etapa a água passa por várias 
camadas filtrantes onde ocorre a retenção dos flocos de 
sujeira. A água então fica livre de impurezas.   

 
OBJETIVO(S) 
Observar a filtragem de água, de modo a vivenciar 

uma das fases de tratamento da água que ocorre nas 
estações de tratamento.  

 
MATERIAIS 

 1 Garrafa plástica PET  
 15 gramas de areia grossa 
 15 gramas de areia fina 
 15 gramas de cascalho grosso 
 15 gramas de cascalho fino 
 100 ml de água suja ou barrenta 
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 Algodão  
 

PROCEDIMENTOS 
O primeiro passo é cortar a garrafa plástica Pet pela 

metade. Pegue a região do gargalo e a utilize como filtro, 
a outra parte da garrafa será usada para recolher a água. 
Deve-se então colocar o algodão no “bico” do gargalo, e 
acoplar este na parte da garrafa que irá recolher a água de 
modo que o bico fique para baixo.  

Na sequência, colocar no gargalo os materiais em 
uma certa ordem: primeiro a areia fina, posteriormente a 
areia grossa, o cascalho fino e o cascalho grosso de 
maneira que o gargalo da garrafa apresente 4 camadas 
distintas.  

Por último deve-se adicionar a água suja ou barreta 
ao sistema filtrante e deixe que ela passe pelo filtro e 
observe os resultados.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 

 Divida os alunos em grupos de três alunos, pois desta 
forma todos os alunos cooperam de forma ativa no 
processo de montagem do sistema filtrante. 

 Fale aos alunos para eles realizarem a novamente a 
filtração da água já filtrada e peça a eles que faça a 
comparação. 

 Utilize esta prática como complementação ao conteúdo 
teórico. 
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 Pode-se adicionar cloro ativo à água, de modo que 
evidencie o papel deste componente na eliminação de 
microrganismos.  

 Ressalte a importância deste processo no cotidiano das 
pessoas, demonstrando a sua relevância relação à 
purificação da água em estações de tratamento.  

 
AVALIAÇÃO 

1) A água após passar pelo sistema filtrante ficou mais 
limpa? Por quê?  

2) Por que é necessário que a água passe por tratamentos 
antes que ela possa ser consumida? 

3) Qual a importância da filtração no cotidiano das 
pessoas?  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

GODOY, L.P.; OGO, M.Y. Vontade de saber ciências. 
1° Edição. São Paulo: FTD, 2012.  
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29. FERMENTAÇÃO 
Erika Tyemi Goya Niekawa 

 
INTRODUÇÃO  
A presente experiência possibilita ao educador, 

explicitar as reações da fermentação, processo de grande 
importância econômica e muito presente em nosso 
cotidiano. A partir de seus resultados, podemos discutir 
assuntos referentes ao Ensino Fundamental e Médio 
também.  

Para o Ensino Fundamental, o professor poderá 
apresentar ao aluno o fungo Saccharomyces cerevisiae, 

explicando que existem desde fungos microscópicos até 
gigantes, que ocupam muitos metros de extensão. Através 
desta experiência, é possível provar que o fermento 
biológico é vivo e é graças às suas reações metabólicas que 
obtemos o crescimento do pão, a fermentação do vinho 
dentre tantas outras utilidades que possui a tal levedura.  

Este experimento pode ser amplamente discutido e 
utilizado em vários temas abordados nas aulas de Biologia 
no Ensino Médio. A reação de fermentação, os tipos de 
respiração anaeróbia, a liberação de dióxido de carbono 
(CO2), fermentação láctica e alcoólica, bem como o 
conceito de osmose e membrana plasmática. A 
importância das condições do ambiente, como 
temperatura, salinidade, substrato, pode ser discutida 
também.  
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OBJETIVO(S) 
Observar e explicitar as reações de fermentação.  
 
MATERIAIS 

 8 garrafas PET de 500mL 
 Funil 
 Colher 
 Papel sulfite 
 Fita adesiva 
 8 balões 
 Termômetro 
 Copo descartável 
 8 colheres de fermento biológico 
 4 colheres de açúcar 
 4 colheres de sal 
 1 litro de água quente (acima de 40°C) 
 1 litro de água gelada 

 
PROCEDIMENTOS  
1 - Utilizando os rótulos em anexo e a fita adesiva, 

rotule todas as garrafas.  
2 - Após rotular, com a ajuda do funil e da colher, 

coloque o fermento, o sal ou o açúcar, de acordo com a 
indicação de cada rótulo. 

3 - Ainda utilizando o funil, despeje a água até 
atingir a metade da garrafa, respeitando a temperatura 
determinada pelo rótulo. (Dica: comece pela água quente, 
de preferência). 
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4 - Em seguida, cubra a boca da garrafa com a boca 
do balão, de modo que este possa se encher com os gases 
liberados pela reação. 

5 - Repita o procedimento 3 e 4 com a água gelada. 
6 - Utilizando o copo, adicione um pouco e água 

quente e de água fria, até atingir a temperatura ambiente 
(por convenção, 24°C). 

7 - Repita o procedimento 3 e 4. 
8 - Repita o procedimento 6, de modo a obter a 

temperatura de 40°C na água. 
9 - Repita o procedimento 3 e 4. 

 

AVALIAÇÃO 
Após alguns minutos, os balões 3AA e 4ª começarão 

a inflar devido à liberação de CO2. Peça aos alunos que 
anotem as informações contidas em cada rótulo e seus 
respectivos resultados.  

Promova uma discussão acerca dos resultados, 
procurando esclarecer aos alunos o comportamento dos 
fungos nas diferentes situações criadas em cada garrafa.  

 
ANEXOS 
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GARRAFA 1 
 

ÁGUA GELADA 
+ 

SAL 
 

GARRAFA 1A 
 

ÁGUA GELADA 
+ 

AÇÚCAR 

GARRAFA 2 
 

ÁGUA 24°C 
+ 

SAL 
 

GARRAFA 2A 
 

ÁGUA 24°C 
+ 

AÇÚCAR 

GARRAFA 3 
 

ÁGUA 40°C 
+ 

SAL 

GARRAFA 3A 
 

ÁGUA 40°C 
+ 

AÇÚCAR 
 

GARRAFA 4 
 

ÁGUA FERVENTE 
+ 

SAL 
 

GARRAFA 4A 
 

ÁGUA FERVENTE  
+ 

AÇÚCAR 

 
Figura 9. Rótulos para utilização no experimento.  
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30. FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA 
Nathália Hernandes Turke 

 
INTRODUÇÃO  
A fermentação é um processo de liberação de 

energia que compreende um conjunto de reações, sem a 
utilização de oxigênio. Algumas bactérias, bem como as 
leveduras, fermentam açúcares e produzem gás carbônico 
e álcool etílico – fermentação alcoólica.  

Saccharomyces cerevisiae é um fungo unicelular 
muito utilizado na produção de pães, bolos, pizzas, cerveja 
e etanol, conhecido popularmente como fermento 
biológico. 

 
OBJETIVO(S) 
Observar e analisar a reação do Saccharomyces 

cerevisiae sob diferentes condições. 
 
MATERIAIS 

 3 pacotes de fermento biológico seco 
 3 copos de 200 ml 
 Água morna 
 2 colheres de sal de cozinha 
 2 colheres de açúcar 
 3 garrafas de água vazias 
 3 balões 
 3 elásticos  
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PROCEDIMENTOS  
Dissolver duas colheres de fermento biológico em 

200 ml de água morna – denominado “controle”. No 
segundo copo, além do fermento e da água, serão 
adicionadas duas colheres de sal e, no terceiro copo, duas 
colheres de açúcar. 

Logo em seguida, as substâncias devem ser passadas 
para as garrafas, as quais ficarão fechadas com as bexigas 
(amarradas com o elástico para não escapar).  

Observar o que ocorreu com as 3 bexigas com o 
passar do tempo. Espera-se que o resultado seja o seguinte: 
apenas a bexiga que continha fermento biológico, água e 
açúcar encheu, enquanto as outras permaneceram vazias.  

 
AVALIAÇÃO 
Fazer uma discussão com os alunos, ao final da 

prática, sobre o assunto, destacando que isso aconteceu 
porque algumas bactérias fermentam açucares, 
produzindo álcool etílico e gás carbônico (CO2) – 
fermentação alcoólica.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIOLOGIA, Só. Fermentação. Disponível em: 
<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bi
oquimica3.php>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
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31. GRAVITROPISMO 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 
 
INTRODUÇÃO 
 Os hormônios são substâncias químicas produzidas 

em uma célula ou em um tecido, e que regulam os 
processos celulares em outra célula, as plantas e os 
animais são capazes de produzir hormônios.  

Os animais apresentam vários hormônios, enquanto 
que as plantas apresentam um número reduzido. Um dos 
hormônios mais importantes para as plantas é a auxina, e 
este hormônio está relacionado com o crescimento das 
plantas.   

As auxinas são importantes para induzir um 
crescimento desigual nas plantas em resposta a estímulos 
do meio. A gravidade pode induzir o crescimento desigual 
em lados opostos de um órgão fazendo com que ele se 
curve para uma determinada direção, esse fenômeno é 
denominado gravitropismo.  

 
OBJETIVOS(S) 
Demonstrar a atividade da gravidade na modulação 

das respostas hormonais das plantas. Verificar o 
crescimento direcional (curvatura) das plantas de feijão.  

 
 MATERIAIS  

 4 plantas de Phaseolus vulgaris (Feijão)  
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PROCEDIMENTOS 
a) Coloque dois vasos de feijão na presença de luz: um na 

posição horizontal (vaso deitado) e outro na vertical 
(vaso em pé). 

b) Coloque dois vasos de feijão no escuro: uma na posição 
horizontal e o outro na vertical. 

c) Observe os resultados após uma semana.  
 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Ressalte a importância do experimento controle, que 

neste caso foi deixar a planta na posição vertical. Deixar a 
planta na posição vertical demonstra que a gravidade esta 
incidindo de maneira uniforme na planta e que como 
resultado ela não sofre curvatura.  

A montagem do experimento é rápida, então o 
experimento pode ser conduzido sem nenhum problema ao 
final de uma aula teórica.  

O experimento pode ser realizado antes de se iniciar 
o conteúdo a respeitos dos hormônios vegetais, de modo 
que o resultado do experimento fique pronto para a 
discussão no dia da conclusão do conteúdo, assim a 
visualização do tema será facilitada.  

 
AVALIAÇÃO 

1) Existe relação entre a gravidade e a curvatura da planta 
de feijão? Qual hormônio está relacionado com a 
curvatura? 

2) Qual a função da curvatura para a planta? 
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3) Por que deixou-se uma planta na posição vertical? 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADOLFO, A.; CROZETA, M.; LAGO, S. Biologia. 2° 
Edição. São Paulo: IBEP, 2005.  
TAIZ, L.; ZEIGUER, E. Fisiologia Vegetal. 4° Edição. 
Porto Alegre: Artmed, 2009. 848 p. 
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32. IDENTIFICAÇÃO DO GÁS CARBÔNICO (CO2) NO AR 

EXPIRADO 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 
 

INTRODUÇÃO 
Para que o corpo humano mantenha-se vivo e realize 

todas as suas atividades, é preciso energia, que é obtida 
dos alimentos ingeridos. Estes, na maioria das vezes, 
precisam ser digeridos para originar substâncias que 
possam ser utilizadas pelas células como a glicose.  

Uma vez dentro das células, a glicose, na presença 
do oxigênio participa de um conjunto de reações químicas, 
formando gás carbônico, água e liberando energia. Esse 
processo é chamado respiração celular.  

O gás carbônico que é liberado durante o processo 
respiratório é conduzido para fora do organismo pelas vias 
aéreas.  

Uma maneira de comprovar a liberação de gás 
carbônico durante o processo respiratório é realizar uma 
reação entre o gás carbônico e água contendo cal, nessa 
reação o resultado será a formação de carbonato de cálcio 
(CaCo3).  

O carbonato de cálcio faz com que a solução fique 
turva, desta maneira evidenciando a liberação de gás 
carbônico durante a respiração.  
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OBJETIVO(S) 
Evidenciar a liberação de gás carbônico durante o 

processo respiratório. 
 
 MATERIAIS  

 Tubo de ensaio 
 Canudos plásticos  
 Copo de 200 ml 
 Seringa (sem a agulha) 
 Mangueira de borracha 
 Filtro de papel 
 Funil 
 Colher pequena 
 Cal (CaO) 
 Água 

 
PROCEDIMENTOS 

1) Encha o copo com água e acrescente 2 colheres de cal. 
2) Mexa o conteúdo até dissolver o cal. 
3) Filtre a mistura utilizando o filtro de papel. 
4) Colocar um pouco de água contendo cal filtrada no tubo 

de ensaio. 
5) Encaixar a ponta da seringa na mangueirinha de 

borracha. 
6) Injete ar no tubo de ensaio utilizando a seringa acoplada 

à mangueirinha de borracha. . 
7) Inspire e, utilizando um canudo, expire no interior do 

tubo de ensaio.  
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Reveja com os alunos os conceitos de célula e sua 

estrutura geral, com destaque para as mitocôndrias, e de 
reação química.  

Destaque a relação entre digestão e a respiração. 
Divida os alunos em grupos de 4 integrantes, porém 

se não for possível fazer mais de uma vez o experimento, 
faça então um único experimento e discuta os resultados.  

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos podem ser avaliados explicando as 

diferenças observadas no resultado dos dois experimentos.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FERRER, L.C.; MANOEL, José.; VELLOSO, H.M.; 
SCHECHTMANN, E.; USBERCO, J. Companhia das 
ciências. 2° Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. 
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33. IDENTIFICAÇÃO DE ÁCIDOS E BASES COM EXTRATO 

DE REPOLHO ROXO 
Bruna Montemor Borgui 

Nathália Hernandes Turke 
 
INTRODUÇÃO 
Entre todas as funções químicas, a mais importante 

classifica-se em ácidos e bases, sendo eles os grandes 
pilares de toda a vida de nosso planeta.  

Um dos primeiros conceitos de ácidos e bases foi 
desenvolvido no final do século 19, pelo químico sueco 
Svante Arrhenius. Ele propôs que os ácidos eram 
substâncias cujos produtos de dissociação iônica em água 
incluíam o íon hidrogênio e bases as que produzem o íon 
hidróxido.  

Os ácidos são classificados como substâncias que 
possuem sabor azedo, facilmente identificado em frutas 
cítricas, como limão, laranja e maçã. Além de conduzirem 
corrente elétrica em solução aquosa, reagem com as bases 
produzindo sal e água. Já as bases fazem parte de outro 
grupo de substâncias com um conjunto diferente de 
propriedades.  

Existem muitas bases fracas e inofensivas no nosso 
cotidiano, como o sabonete, por exemplo, que faz muita 
espuma e desliza facilmente pela pele. Por outro lado, 
existem também bases fortes e corrosivas tanto quanto os 
ácidos, como por exemplo, hidróxido de sódio e hidróxido 
de amônio. As bases possuem como características o sabor 
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adstringente, modificam a cor dos indicadores ácido-base, 
e conduzem corrente elétricas quando fundidos ou em 
solução aquosa.  

Para a verificação dessas substâncias utilizam-se 
indicadores, uma vez que, uma das propriedades mais 
notável, sem dúvida, é a habilidade que eles têm de mudar 
a cor de certos vegetais. Os sucos de alguns vegetais e 
algumas plantas podem funcionar como indicadores 
de pH, ou seja, indicam o grau de acidez e a basicidade. 
Um dos vegetais muito utilizados como indicador é o 
extrato do repolho roxo, que quando é adicionado a uma 
solução ácida a mesma apresentará coloração 
avermelhada. Já em uma solução básica, a solução se 
tornará azulada ou esverdeada. 

A escala de pH expressa quão forte é uma 
substância, sendo ácida ou básica. Um valor abaixo de 
7 indica substância ácida e, quanto menor for o número, 
mais forte será o ácido. Já um valor acima de 7 indica 
substância alcalina (básica) e, quanto maior for o número, 
mais alcalina será a substância. O indicador mostrará cores 
diferentes para valores de pH diferentes.  

 
Figura 10. Escala de pH (Fonte: Google Imagens) 
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OBJETIVO(S) 
Identificar se algumas substâncias são neutras, 

ácidas ou básicas, de acordo com a coloração apresentada 
por cada uma quando em contato com o extrato de repolho 
roxo e utilizando a escala de pH.  

 
MATERIAIS 

 Copos descartáveis 
 Água de torneira 
 Vinagre 
 Limão 
 Bicarbonato de sódio 
 Sabão em pó 
 Suco de repolho roxo 

 
PROCEDIMENTOS 
Em cada um dos copos foi colocado uma das 

substâncias a serem identificadas (água, vinagre, limão, 
bicarbonato de água e sabão em pó dissolvido em água). 
Logo em seguida foi adicionada uma pequena quantidade 
do suco de repolho roxo, que serve como indicador.  

Ao entrar em contato com uma substância neutra 
(água), a coloração continua igual (roxa), porém, quando 
o suco entra em contato com uma substância básica 
(bicarbonato de sódio e sabão em pó), a coloração muda 
para verde ou azul, e quando entra em contato com uma 
substância ácida (vinagre e limão), a coloração muda para 
rosa ou vermelho. 
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Figura 11. Substâncias antes da adição do indicador ácido-base 

(suco do repolho roxo). 

 

 
Figura 12. Substâncias após da adição do indicador ácido-base 

(suco do repolho roxo). 

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos são avaliados no decorrer da aula prática, 

enquanto são instigados a falar quais características são 
utilizadas para diferenciar uma base de um ácido e a 
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identificar quais substâncias utilizadas possuem caráter 
neutro, ácido e básico. Ao final da experiência fica aberto 
ao professor deixar os próprios alunos escolherem e 
colocarem as substâncias e o indicador em outros copos, 
podendo vir até a misturar as mesmas para ver o que 
acontece.  
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34. INDICADOR DE PH COM REPOLHO ROXO 
Leticia Yukari Seki 

Marco Antônio Pereira Santos 

*Adaptado de Experimentoteca 

 
INTRODUÇÃO 
O pH faz referência a quantidade de íons hidrogênio 

dissolvidos em uma solução. Quando uma solução é ácida 
ela tem mais íons hidrogênio livres, e uma solução dita 
como básica tem maior capacidade de se unir aos íons 
hidrogênio livres. Quanto menor o pH mais ácido ele é, e 
quanto maior o pH mais básico ele é. O pH é dito neutro 
quando tem valor igual a 7. 

O suco de repolho roxo funciona como um indicador 
de pH porque é rico em antocianinas. As antocianinas 
sofrem mudanças de cor de acordo com o pH do meio em 
que é submetido. Ficam vermelhas em meio ácido, roxas 
em meio neutro e esverdeadas em meio básico. Quando o 
meio é muito básico a cor é amarela, pois as moléculas de 
antocianina são destruídas.  

 
OBJETIVO(S) 
Testar o pH de vários produtos diferentes e 

identificar se é ácido, neutro ou básico de acordo com a 
cor revelada. 
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MATERIAIS 
 Repolho 
 Água 
 Panela 
 Peneira  
 4 Copos transparentes 
 Limões 
 Álcool 
 Água sanitária 
 Bicarbonato de sódio (dissolvido em água) 

 
PROCEDIMENTOS 

1. Pique o repolho. 
2. Em uma panela misture o repolho com água até cobrir, 

deixe ferver por 20 minutos. Deixe esfriar e coe com a 
peneira. 

3. Em cada copo coloque um pouco do suco de repolho, e 
então coloque um pouco de cada substância a ser 
testada uma em cada copo. As substâncias têm, 
aproximadamente, os seguintes valores de pH: 

 
Tabela 3. Valores de pH para as substâncias testadas. 

Substâncias pH 
Suco de limão 2 
Álcool Entre 6 e 8 
Água sanitária 12 
Bicarbonato de sódio Entre8 e 11 
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Antes da prática os alunos devem ter uma noção do 

que é o pH, e como ele influencia nosso organismo e o 
ambiente.  

 
AVALIAÇÃO 
Para avaliar o aproveitamento da aula podem ser 

discutidas as seguintes perguntas: 
1. Quais cores foram observadas nos copos com o suco de 

limão, o álcool, a água sanitária e o bicarbonato de 
sódio, respectivamente? 

2. De acordo com os resultados obtidos acima, quais 
soluções são ácidas, quais são básicas e quais são 
neutras? 

3. O que significa uma solução ser ácida ou básica? 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A HORTA,. Medidor de pH de repolho 
roxo. Disponível em: 
<https://sites.google.com/site/ahortacom/medidor-de-ph-
de-repolho-roxo>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
EXPERIMENTOTECA. Indicador de pH com suco de 
repolho roxo. Disponível em: 
<http://experimentoteca.com/biologia/experimento-
indicador-de-ph-com-suco-de-repolho-roxo/>. Acesso 
em: 01 jun. 2016. 
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35. INFLANDO O BALÃO 
Letícia Yukari Seki 

Marco Antônio Pereira Santos 

*Adaptado de Valdete Ciências 
 
INTRODUÇÃO 
Os fungos são usados na produção de alimentos 

como pão, e em bebidas como vinho e cerveja. Na 
fabricação do pão são utilizadas as leveduras 
(Saccharomyces cerevisiae), também chamadas de 
fermento. Estes fungos realizam um processo chamado 
fermentação, através do qual produzem gás carbônico e 
álcool etílico a partir do açúcar. O gás carbônico, liberado 
neste processo, cria pequenas bolhas de gás no interior da 
massa, fazendo com que o pão cresça e fique fofinho.  

 
OBJETIVO(S) 
Evidenciar o processo de fermentação através dos 

fungos. 
 
MATERIAIS 

 1 bexiga comum 
 Água morna 
 3 colheres de fermento biológico 
 3 colheres de chá de açúcar 
 1 garrafa pet 
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PROCEDIMENTOS 
1. Coloque a água dentro da garrafa pet 
2. Adicione o fermento biológico e o açúcar 
3. Cubra a boca da garrafa com a bexiga  

Após os procedimentos os alunos notaram o 
aumento do volume da bexiga que ocorreu em razão do 
gás dióxido de carbono que é liberado da reação entre o 
fermento biológico e o açúcar. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Fazer o possível para que cada aluno tenha o seu 

experimento, para que ele possa participar da atividade e 
não apenas observar, estimulando a participação do aluno 
durante a aula.  

Após o término da prática o professor deve 
questionar os alunos sobre o que ocorreu na atividade e 
abrir um tempo para tirar dúvidas. 

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos foram avaliados através de perguntas 

relacionadas a fermentação, tanto oral quanto escrita. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CIÊNCIAS, Valdete. Experiência: Inflando o 
balão. Disponível em: 
<http://valdeteciencias.blogspot.com.br/2011/09/no-dia-
13092011-os-alunos-da-6-serie-e.html>. Acesso em: 01 
jun. 2016. 
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36. MISTURAS HOMOGÊNEAS E HETEROGÊNEAS 
Angélica Florenzano Penha 

Nathália Hernandes Turke 
 
INTRODUÇÃO  
Uma mistura homogênea possui apenas uma fase, 

enquanto que uma mistura heterogênea pode possuir duas 
fases (água com óleo, água com areia e açúcar com ferro 
em pó), três fases (água com areia e óleo, água com areia 
e folhas secas de árvores) ou mais (água com areia, óleo e 
folhas secas de árvores). 

Há vários métodos utilizados para a separação de 
misturas. Para separar uma mistura heterogênea entre um 
sólido e um líquido (água e areia, por exemplo), pode-se 
utilizar a filtração, utilizando um papel filtro.  

Para se separar dois líquidos em uma mistura 
heterogênea (água e óleo), pode-se utilizar a decantação. 
A separação de misturas homogêneas pode ser feita 
através da destilação.  

 
OBJETIVO(S)  
Visualizar quais as diferenças existentes entre uma 

substância homogênea e uma heterogênea, bem como 
alguns modos de separação das mesmas. 

 
MATERIAIS  

 Erlemeyer, béquer ou copos descartáveis transparentes 
 Água 



 

  

 

151 
 

 Areia 
 Vinagre 
 Óleo de cozinha 
 Folhas secas de árvore 
 Açúcar 
 Sal de cozinha 
 Ferro em pó 
 Imã 

 
PROCEDIMENTOS  
Fazer algumas misturas homogêneas, como água 

com vinagre, água com açúcar e água com sal, e algumas 
misturas heterogêneas, como água com óleo, água com 
areia, açúcar com ferro em pó. 

Após isso, pode-se abordar alguns modos de se fazer 
a separação dessas substâncias, como a decantação, para 
separar água de óleo, a filtração, para separar água de 
areia, além de se demonstrar como se é possível separar o 
ferro em pó do açúcar, com a utilização de um imã. 

 
AVALIAÇÃO 
A avaliação pode ser feita durante a aula prática, 

onde os alunos podem identificar qual mistura é 
homogênea e qual é heterogênea, bem como quantas faces 
cada uma possui.  

Após isso, podem indicar quais os métodos de 
separação mais eficientes para cada caso.  
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
QUÍMICA, Sóq - Portal de. Introdução ao estudo de 
Química. Disponível em: 
<http://www.soq.com.br/conteudos/em/introducao>. 
Acesso em: 01 jun. 2016. 
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37. MOVIMENTO E REPOUSO 
Nathália Hernandes Turke 

 
INTRODUÇÃO  
Pode-se dizer que um corpo está em repouso quando 

o mesmo permanece imóvel, mantendo constante sua 
posição em relação a um referencial. Enquanto isso, um 
objeto encontra-se em movimento, quando sua posição em 
relação a determinado referencial é modificada ao longo 
do tempo.  

Conclui-se, então, que movimento e repouso são 
conceitos relativos, os quais dependem do referencial. Por 
exemplo, uma pessoa pode estar em repouso em relação 
ao chão, se estiver parada, porém em movimento em 
relação ao carro que passa em sua frente.  

 
OBJETIVO(S) 
Facilitar a compreensão de dois importantes 

conceitos da física: referencial, movimento e repouso.  
 
MATERIAIS  

 Cartolinas 
 Imagens impressas (Exemplos: carros, ônibus, postes, 

pássaros, árvores, gatos, cachorros, pedras, pessoas). 
 
PROCEDIMENTOS 
Cada grupo deve receber uma folha com as 

instruções da cidade que deve ser montada (como no 
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exemplo em anexo), com espaços em branco, os quais 
devem ser completados ao final da prática.  

Cada aluno recebe uma imagem e, juntamente com 
todo o grupo, fazem um teatro em frente à turma, 
mostrando o funcionamento de uma cidade. Enquanto 
isso, os alunos que não estão atuando, diz se cada pessoa 
está em repouso ou em movimento em relação à outra 
pessoa.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Essa prática deve ser aplicada após a aula teórica.  
A turma deve ser dividida em grupos (dois ou mais, 

dependendo da quantidade de alunos).  
 
AVALIAÇÃO 
Os alunos são avaliados preenchendo as lacunas 

existentes na folha que receberam no começo da dinâmica 
(especificando qual ser ou objeto está em repouso em 
relação a outro ser ou objeto, bem como qual está em 
movimento). 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ESCOLA, Brasil. Referencial, movimento e 
repouso. Disponível em: 
<http://brasilescola.uol.com.br/fisica/referencial-
movimento-repouso.htm>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
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38. PARÓDIA: LEIS DE NEWTON 
Nathália Hernandes Turke 

*Adaptado de Top Bio (Youtube) 

 
INTRODUÇÃO  
As leis de Newton foram formuladas pelo físico 

inglês Isaac Newton e possibilitam compreender os 
comportamentos dinâmico e estático dos corpos materiais, 
constituindo os três pilares fundamentais da chamada 
Mecânica Clássica.  

A primeira Lei de Newton, também chamada de 
Princípio da Inércia, diz que todo corpo que está em 
repouso tende a permanecer em repouso, bem como todo 
corpo que está em movimento tende a permanecer em 
movimento se nenhuma força estiver sendo aplicada sobre 
ele.  

A segunda Lei de Newton ou Princípio Fundamental 
da Dinâmica enuncia que toda força resultante sobre um 
corpo é igual ao produto da massa do mesmo pela 
aceleração.  

E a terceira Lei de Newton ou Lei da Ação e Reação 
diz que quando um corpo A exerce uma força sobre um 
corpo B, o corpo B exerce uma força com a mesma 
intensidade e direção, porém com sentido contrário sobre 
o corpo A. 
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OBJETIVO(S) 
         Fixar o conteúdo sobre as três leis de Newton de 
maneira lúdica e divertida.  

 
MATERIAIS  

 Playback da música “Beijinho no Ombro”. 
 Letra da paródia impressa para os alunos, escrita na 

lousa ou exibida no projetor.  
 
PROCEDIMENTOS 
O professor deve passar a letra da paródia (segue em 

anexo) para os alunos, colocar o playback da música 
“Beijinho no Ombro” no rádio ou na TV da sala de aula e, 
juntamente com os alunos, cantar.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Antes de cantar a paródia com os alunos, é bom o 

professor lê-la em voz alta, tirando as dúvidas dos 
mesmos.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

YOUTUBE, Canal Top Bio -. Beijinho no Newton - 
Paródia de física. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=V76R4uWxv_4>. 
Acesso em: 01 jun. 2016. 
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ANEXOS 
Letra da paródia da música “Beijinho no Ombro”, da 

cantora Valesca Popozuda. 

 
Desejo a todos meus alunos muita força 
Para que passem logo pro segundo grau 
Bateu de frente é só lista, teste e prova 
Mas se for inércia é sem força de nenhum lugar 
 
E na dinâmica qual fórmula que eu uso 
Late mais alto que daqui eu não te escuto 
Olhando os números quase não da pra entender 
Ta rachando a cuca, ta querendo aprender 
 
Não sou covarde, já to pronto pro abate 
Fique calmo e deixa de recalque 
O meu sensor de lei de Newton explodiu 
Pega o Isaac e vai pra... 
 
Beijinho no Newton pra eu tirar um 10 na prova 
Beijinho no Newton é força, massa e aceleração 
Beijinho no Newton, não esquece a força peso 
Beijinho no newton pra ação e reação 
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39. PLACAS TECTÔNICAS 
Bruna Montemor Borgui 

Nathália Hernandes Turke 

*Adaptado de Aula na Prática 

 
INTRODUÇÃO  
A litosfera constitui-se de placas que, ao se 

movimentarem, interagem entre sim, causando intensa 
atividade geológica.  

Os locais onde ocorre o encontro das placas 
tectônicas estão mais propícios a ocorrer terremotos, 
maremotos e até tsunamis.  

Os movimentos das placas tectônicas são 
basicamente divididos em três tipos:  
 Convergentes: quando as placas se chocam, uma 

desliza sob a outra, podendo formar montanhas e 
cordilheiras. 

 Divergentes: ocorre quando as placas se afastam uma 
da outra, podendo resultar na formação de ilhas.  

 Transformantes: as placas se deslocam lateralmente, 
formando terremotos quando ocorre atrito constante 
entre as mesmas.  

 
OBJETIVO(S) 
Compreender o funcionamento dos movimentos das 

placas tectônicas e suas consequências. 
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MATERIAIS  
 Doce de leite 
 Bolacha de maisena  
 Papel manteiga (ou folha sulfite) 

 
PROCEDIMENTOS 
A folha é utilizada apenas de base. O doce de leite 

simboliza a astenosfera e a bolacha de maisena as placas 
tectônicas. 

Passar o doce de leite no papel e colocar duas 
bolachas de maisena sobre o mesmo.  

Movimentando duas bolachas sobre o doce de leite, 
é possível mostrar para os alunos como funcionam os três 
movimentos das placas tectônicas (transformante, 
divergente e convergente). 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
É recomendado dividir a turma em grupos e 

demonstrar os movimentos nos grupos separadamente.  
Ao final, os alunos podem comer as bolachas e o 

doce de leite.  
 
AVALIAÇÃO 
Os alunos poderão ser avaliados durante a prática, 

demonstrando sozinhos os diferentes movimentos das 
placas com as bolachas e o doce de leite, exemplificando 
quais as consequências dos mesmos.  
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
INFOESCOLA. Placas Tectônicas. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/geografia/placas-
tectonicas/>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
PRÁTICA, Aula na. Aula Prática: Biscoito 
Tectônico. Disponível em: 
<https://aulanapratica.wordpress.com/tag/movimento-
das-placas-tectonicas/>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
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40. RECONHECENDO MODELOS ATÔMICOS 
Laís Fernanda Machado 

Virgínia Prado Xavier 

 
INTRODUÇÃO  
O estudo dos átomos, as menores partículas 

participantes das reações químicas, e que também 
identificam os elementos químicos, iniciou-se na Antiga 
Grécia, com o filósofo Leucipo e Demócrito, seu 
discípulo. No decorrer da história, muitos estudiosos e 
cientistas tentaram definir o átomo quanto à sua forma, 
originando várias teorias sobre sua composição. Assim 
surgiram os modelos atômicos. 

John Dalton criou o primeiro modelo, no qual o 
átomo era considerado uma bola maciça e homogênea. 
Além disso, segundo ele, os átomos de diferentes 
elementos apresentam massa e propriedades diferentes, 
são indivisíveis e todos os compostos são formados pela 
combinação de átomos de elementos diferentes em 
proporções fixas. 

O segundo modelo foi proposto por J.J. Thomson, 
que demonstrou que raios poderiam ser interpretados 
como sendo feixes de partículas carregadas de energia 
elétrica negativa, e nomeou-as de elétrons. De acordo com 
Thomson, o átomo seria um aglomerado composto de 
partículas positivas pesadas (prótons) e partículas 
negativas (elétrons) mais leves.  
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Tempos depois, Rutherford, estudando a trajetória 
de partículas α emitidas pelo elemento radioativo polônio, 
bombardeou uma fina lâmina de ouro. De acordo com suas 
observações, ele concluiu que a lâmina de ouro seria 
constituída por átomos formados por um núcleo muito 
pequeno carregado positivamente, rodeado por uma região 
comparativamente grande onde estariam os elétrons. 
Nesse contexto, surge ainda a ideia de que os elétrons 
estariam em movimentos circulares ao redor do núcleo, 
uma vez que se estivesse parado, acabariam por se chocar 
com o núcleo, positivo. 

O último modelo foi proposto por Bohr e foi uma 
modificação da teoria de Rutherford. Segundo ele, na 
eletrosfera, os elétrons descrevem sempre órbitas 
circulares ao redor do núcleo, chamadas de camadas ou 
níveis de energia. Esses elétrons só podem ocupar os 
níveis que tenham uma determinada quantidade de 
energia, não sendo possível ocupar estados intermediários.  

Ao receber uma quantidade de energia os elétrons 
saltam para um nível mais externo e, ao retornar para o 
nível mais interno, ele emite um quantum de energia, na 
forma de luz de cor definida ou outra radiação 
eletromagnética (fóton). As órbitas ainda receberam uma 
designação por letras (K, L, M, N, O, P, Q), onde cada uma 
apresenta determinada quantidade de elétrons.   
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OBJETIVO(S) 
Reconhecer os modelos atômicos, identificando 

também seu autor e o nome dos modelos.  
 
MATERIAIS 

 Cartolina (a quantidade depende do número de grupos); 
 Sulfite colorido (três cores diferentes); 
 Tesoura; 
 Cola; 
 Canetinha preta. 

 
PROCEDIMENTOS 
A turma deverá ser dividida em grupos, o número de 

grupos varia de acordo com a quantidade de alunos, porém 
o máximo de grupos que podem ser formados é 4 (quatro). 
Em seguida é entregue os materiais para cada grupo 
previamente formado. Todos os grupos deverão 
representar um átomo, porém utilizarão modelos atômicos 
diferentes para representá-lo; para decidir qual grupo irá 
representar qual modelo atômico é aconselhável fazer um 
sorteio. Para a montagem dos átomos, os alunos deverão 
utilizar a tesoura para recortar círculos do papel colorido e 
marcar com a canetinha preta a sua carga; sendo o símbolo 
(+) para prótons, (-) para elétrons e (0) para nêutrons. Em 
seguida, deve ser decidida a posição de cada partícula na 
cartolina, para, enfim, colar as peças recortadas e finalizar 
o modelo. Após o processo de montagem do modelo, os 
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alunos deverão se dirigir até a frente da sala e apresentar o 
modelo construído para os outros integrantes da turma. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
É aconselhável dividir a turma em, no máximo, 

quatro grupos; onde cada grupo representará os quatro 
modelos atômicos diferentes.  

Após a prática, é aconselhável questionar os grupos 
sobre algum possível erro que tenha nos modelos mais 
antigos, como foram feitas as descobertas das partículas 
atômicas e por que os elétrons de um átomo não são 
atraídos pelos prótons do núcleo.  

 
AVALIAÇÃO 
A avaliação poderá ser feita através da participação 

dos alunos na montagem do átomo e também pela 
apresentação que será feita ao final da atividade. 
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41. SEM OXIGÊNIO, NÃO HÁ FOGO 
Fábio Augusto Joinhas 

Felipe Tsuzuki 

Felipe Tavares Gonçalves da Silva 

Lucyana Nayara Afonso Silva 

 
INTRODUÇÃO  
De todos os gases presentes no ar, o de maior 

importância para a respiração é o oxigênio, pois quase 
todos os seres dependem dele para viver. Outra 
importância é que, sem ele, não há fogo. 

 
OBJETIVO(S) 
Observar que o fogo necessita do oxigênio presente 

no ar para se manter aceso e que, na falta deste elemento, 
o fogo se apagará. 

 
MATERIAIS 

 Água 
 Copo (ou pote) de vidro 
 Corante 

 Fósforo 
 Prato 
 Vela 

 
PROCEDIMENTOS  
Cole a vela no prato com um pouco de parafina 

derretida. Coloque água com o corante no prato, acenda a 
vela e cubra com o copo de vidro.  
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Depois de certo tempo, a vela começa a apagar e a 
água começa a entrar no copo. A água “caminha” para 
dentro do copo porque, ao colocarmos o copo sobre a vela, 
aprisionamos uma certa quantidade de ar quente dentro do 
copo. O ar quente, que envolve a vela, vai resfriar - se à 
medida em que a vela apaga, então a pressão dentro do 
copo vai ser menor, e a água é empurrada para dentro do 
copo pela pressão atmosférica. A vela apaga porque não 
existe oxigênio (O2) dentro do copo, para se transformar 
em gás carbônico (CO2). 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Ao final da prática, fale com os alunos sobre 

assuntos associados à combustão, explicando a relação 
entre a combustão, o combustível e o calor. Separe um 
tempo para tirar dúvidas e exemplificar outros tipos de 
combustão. 

 
AVALIAÇÃO  
Foi utilizada a seguinte atividade para avaliar o 

aproveitamento desta aula prática: Caça Palavras 
 

Moinho 
Atmosfera 
Comprimido 

Pressão 
Oxigênio 
Vento 

Respiração 
Nitrogênio 
Gases 

Ozônio 
Poluição 
Aragem 

 
 
 



 

  

 

167 
 

Ã B L G T U H À Ã Z Ô N X Ò Ã 
O I N Ê G I X O U Ò L K A X Ô 
R P Ú U R Í O C M K Ú F V J S 
H P J U Ó X Ô O Z H H P M Á B 
Ã M Ú Ô N S Í M U F V Õ Â Ã Õ 
E O Ã S S E R P Ü É Ê O A É O 
Ó I R E S P I R A Ç Ã O T Ó Ô 
Ü N Ê A Ô Â K I G Ç Ò I M O F 
S H E R É Á Z M U P É N O Z Â 
À O A A X E N I H G E Ê S Ô Á 
Õ I U G S Ç P D Ó Í N G F N U 
D Í T E I C Y O G B Í O E I Ú 
Q T Ü M B W C Ü Â E Ç R R O P 
R N Ó J À D R Ã Ú U G T A Ó O 
Ç B I I H I H Ò V Ü C I Í A L 
O A Ê P R Q O J Ò Ü T N G V U 
J J T M Ç R T É H Ã Á Ó G Á I 
E Á Í Q Í D N F Ê B B T A X Ç 
T Ü O Ú I À E Ê L J P Ú Z S Ã 
Ú X J C S Ç V Ã R Ê P Ê R U O 
Z D Ò Y T J Ó J I Ò T G E J Õ 
À U Ü P Ü I T U Â É L Ô Ü Ó V 
Á Ó Í H N Ô X Z Í R L Ú U L Ô 
Ú S E S A G Ó S I N G Ô A B X 
P R Í R É F X D Ü É P H J T E 

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Bröckelmann, Rita Helena. Observatório de Ciências. 6º 
ano. Editora Moderna. 
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42. TENSÃO SUPERFICIAL 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 

 

INTRODUÇÃO 
A molécula de água é constituída por dois átomos de 

hidrogênio e um de oxigênio, ela é considerada uma 
molécula polar, pois, apresenta dois polos, um polo 
negativo conferido pelo oxigênio e um polo positivo 
conferido pelos hidrogênios.  

As moléculas de água realizam ligações de 
hidrogênio em todas as direções, as moléculas da 
superfície realizam essas ligações somente com as 
moléculas ao seu redor e as que estão abaixo, o que resulta 
numa contração do líquido conhecida como tensão 
superficial. 

A tensão superficial funciona como uma fina 
camada, como se fosse uma fina membrana elástica na 
superfície da água, é por causa da tensão superficial que 
alguns objetos não afundam na água e alguns insetos 
conseguem permanecer e andar sobre a água.  

 
OBJETIVO(S) 
Evidenciar o fenômeno da tensão superficial. 
 
 MATERIAIS  

 1 colher de detergente; 
 Agulha ou alfinete; 
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 1 xícara de água; 
 Conta gotas; 
 Pinça. 

 
PROCEDIMENTOS 

a) Pegar a agulha ou o alfinete pelo meio com a pinça. 
b) Colocar a agulha com cuidado na xícara com água, 

deixando-a boiando. 
c) Pingue uma gota de detergente na água com o conta 

gotas. 
 

ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
É aconselhável dividir os alunos em grupos de 4 

participantes. Explore os alunos e os seus conhecimentos 
prévios a respeito da estrutura química da água. 

Faça os alunos a proporem hipóteses a respeito dos 
resultados observados. 

É adicionado detergente à água, pois, ele consegue 
diminuir a tensão superficial da água, por este motivo que 
a agulha afunda após a adição. 

Comente a respeito da importância biológica da 
tensão superficial para os seres vivos, como, por exemplo, 
o transporte de água no interior das plantas ou o seu efeito 
nos alvéolos pulmonares.   

 
AVALIAÇÃO 

a) Por que a agulha não afunda inicialmente?  
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b) Por que alguns insetos conseguem andar e permanecer 
sobre a água? 

c) Por que após a adição do detergente a agulha afunda? 
 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

Santos, L.P. 2011. Manual de aulas práticas de ciências 
e biologia. Projeto Rondon, Universidade Federal do 
Paraná, Paraná.  
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43. VENTO PRA QUE? 
Ana Flávia Gonçalves de Campos 

 
INTRODUÇÃO 
A atmosfera terrestre é composta de diversos gases 

dispersos, dentre eles estão o hidrogênio, nitrogênio, gás 
carbônico, e o oxigênio. O vento é um fenômeno 
meteorológico formado pelo movimento do ar na 
atmosfera e é gerado através de fenômenos naturais como, 
por exemplo, os movimentos de rotação e translação do 
Planeta Terra.  

Utilizamos o vento para vários fiz, como obtenção 
de energia eólica, previsão do tempo e direção do vento 
em aeroportos.  

A Biruta é um cone formado de tecido contendo 
duas aberturas opostas. É usado para facilitar decolagens 
e aterrissagens de aeronaves, pois as mesmas são 
facilitadas quando realizadas em sentido contrário ao 
deslocamento do vento. 

 
OBJETIVO(S) 
Fixar conhecimentos sobre o ar e o vento. 
 
MATERIAIS 

 Folha sulfite 
 Cola 
 Barbante 

 Tesoura 
 Papel crepom (vários) 
 Lápis de cor
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PROCEDIMENTOS 
Desenhar, colorir e/ou escrever na folha sulfite como 

desejar. Enrole o papel, formando um tubo. Cole de toda a 
borda que se une para formar o tubo. 

Corte tiras de papel crepom e cole na extremidade 
inferior do tubo. Na outra extremidade, faça dois furos, um 
de frente para o outro. Passe um pedaço de barbante entre 
ambos os buracos e dê um nó. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Levar os alunos em locais abertos para mostrar a 

biruta em funcionamento. Aconselha-se que cada aluno 
faça a sua biruta.      

 
AVALIAÇÃO 
Podem ser utilizadas questões, como por exemplo, 

“O que é o vento?” e “Para que usamos o vento?” 
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PARTE C 

FISIOLOGIA E NUTRIÇÃO 
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44. BINGO DO CORPO HUMANO 
Livia Cristina Pronko Gouveia 

Mirela Mosela 

Sandy Caroline Martins  
 

INTRODUÇÃO  
O jogo consiste em um bingo com cartelas contendo 

10 alternativas de resposta cada, ao invés de números, 
como nos bingos tradicionais. As perguntas desenvolvidas 
relacionam-se com o conteúdo de corpo humano em geral, 
abordando sistema nervoso, endócrino, respiratório, 
digestivo, excretor e reprodutor, principalmente voltado 
para o cotidiano dos alunos.  

 
OBJETIVO(S) 
Compreender a fisiologia humana de forma mais 

dinâmica e interativa, além de proporcionar uma maior 
relação entre professor-aluno; 

Associar a expectativa de um bingo comum aos 
conhecimentos adquirido no ensino de biologia e ciências, 
abordando os principais conceitos relacionados ao corpo 
humano. 

 
MATERIAIS   

 Lista com as 20 perguntas relacionadas ao tema; 
 Cartelas com as respostas das questões (no formato de 

cartelas de bingo); 
 Cartelas com as respectivas respostas. 
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PROCEDIMENTOS  
O jogo compõe de 20 cartelas, com oito alternativas 

de resposta por cada cartela. O número de respostas por 
cartelas foi dividido seguindo a linha de cartelas de um 
bingo tradicional, com três colunas e três linhas, onde na 
segunda coluna e na segunda linha o elemento central é o 
nome do jogo, não sendo assim considerada uma 
alternativa de resposta para as perguntas.  

Junto com as tabelas, também foi elaborada uma 
ficha mediadora, com vinte perguntas, onde algumas 
incluem termos de fácil compreensão e outras que 
demandam maior desenvolvimento cognitivo.  

Essa ficha contém todas as perguntas seguidas de 
respostas, para que o aplicador do jogo possa conferir se 
todas as perguntas chamadas estão de acordo com as 
respostas de quem se declarou ganhador. As tradicionais 
bolinhas numeradas foram substituídas por vinte cartões 
contendo uma questão específica.  

Os cartões devem ficar sortidos em uma sacola e 
serem retirados um a um, conforme o bingo tradicional. 
Cada cartão contém um número; ao ser retirado da sacola, 
o cartão deve ser lido bem como seu número, assim os 
alunos marcam na cartela com o número do cartão a 
resposta que acharem que corresponde a pergunta lida. 

Depois de distribuir uma cartela para cada aluno, o 
aplicador do jogo deve inicia-lo lendo em voz alta a 
primeira pergunta. É recomendável que dê um intervalo de 
aproximadamente 15 segundos para os alunos poderem 
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pensar antes de marcar a resposta. Terminado os 15 
segundos, lê da mesma forma a segunda pergunta e 
disponibiliza novamente o tempo para eles responderem, 
em seguida lê a terceira pergunta e assim sucessivamente. 
O jogo termina quando o primeiro aluno se manifesta após 
ter completado sua cartela com todas as respostas corretas. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
É opcional deixar os alunos em dupla ou 

individualmente com cada cartela. Sorteia-se uma 
pergunta e os alunos marcam a respectiva resposta na 
cartela. A vitória do jogo pode ser dividida em colocações 
de primeiro, segundo e terceiro lugar, basta dar 
continuidade ao jogo depois do primeiro ou segundo 
jogador se manifestar após terem completado a cartela 
com todas as respostas corretas. 

É recomendável haver um prêmio ao(s) 
vencedor(es), pois de certa forma atua como uma 
motivação aos alunos ao quererem acertar todas as 
respostas do jogo, mas é opção do professor o prêmio por 
exemplo ser um chocolate ou um ponto a mais na nota.  

O nível de conhecimento das perguntas foi 
“calculado” conforme o acesso aos conteúdos. As 
perguntas julgadas como fáceis, são aquelas que foram 
embasadas em apostilas do sexto ao nono ao do ensino 
fundamental; as julgadas como médias são aquelas que, 
por ventura, os alunos já tiveram acesso a informação, seja 
no dia-dia, principalmente em sala de aula, e podem ou 
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não se lembrarem da informação. Já as perguntas tidas 
como difíceis, foram encontradas em apostilas, sites e 
jogos com questões para alunos do ensino médio, tanto do 
primeiro, como do terceiro ano. 

 
Questões sugeridas para a confecção do Jogo 

1) O oxigênio precisa chegar à todas as células do corpo, 
porque sem o oxigênio, o tecido ou o órgão pode sofrer 
necrose. As células do sangue que levam o oxigênio à 
todas as outras células são chamadas de:  

2) Maior órgão do corpo que os órgãos internos, controla 
a temperatura, deixa os músculos e ossos no lugar: 

3) Organismos unicelulares que vivem no nosso intestino 
4) Órgão do corpo humano que não para de crescer 
5) Hormônio humano responsável por fugirmos em 

situação de perigo ou por ficarmos vermelhos quando 
estamos com vergonha  

6) Qual sistema do corpo humano é responsável pela 
absorção do oxigênio do ar e da eliminação do gás 
carbônico retirado das células? 

7) Glândulas salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado e 
vesícula biliar são órgãos anexos que compõem o 
sistema: 

8) Estruturas encontradas em número constante para cada 
espécie de ser vivo, desde que não haja anomalias: 

9) Como é denominada uma sequência de seres vivos, em 
que um serve de alimento para o outro, dentro de um 
ecossistema? 
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10) Qual é o nome da unidade básica para a vida, sendo 
que seu conjunto forma os tecidos dos seres vivos? 

11) Qual sistema é responsável pela captação, 
interpretação e respostas às mensagens recebidas? 

12) Sistema responsável pela nossa estrutura corporal e 
movimento 

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MACIEL, E.D. Aprendendo biologia através de 
práticas educacionais lúdicas. O professor PDE e os 
desafios da escola pública paranaense, Paraná, 2012. 
PEREIRA, I.C.B.; BARCELLOS, P.; FRANÇA, S.B. 
Proposta de estratégias didáticas para construção do 
conhecimento em divisão celular. In: IV Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciência.  
FREIRE, D.; GRYNSZPAN, D. Quando os temas são 
desafios: Obstáculos educacionais na prática cotidiana 
do ensino de ciências da vida.  
OLIVEIRA, I.F. de O.; SILVA, M. I. P.; CARVALHO, R. 
“Célula-doce: uma forma lúdica e deliciosa de 
aprender biologia celular. In: XIII Jornada de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; UFRPE, 2013.  
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45. CANTANDO COM A SAÚDE 
Amanda Thais Figueiredo 

Lenora Bezerra Radis 

 
OBJETIVO(S) 
Estimular a criatividade, capacidade de improviso e 

contribuir com o relacionamento dos alunos em sala de 
aula, visando à compreensão do conteúdo sobre saúde e 
higiene de forma lúdica.  

 
MATERIAIS 

 Folha de papel  
 Caneta 

 
 PROCEDIMENTOS 
Dividir a sala em grupos de 5 a 6 alunos, e propor 

que façam uma paródia sobre o conteúdo (essa prática 
pode ser aplicada com qualquer assunto), pode ser usado 
qualquer música desde que a letra esteja de acordo com o 
que foi trabalhado em sala de aula.  

 
AVALIAÇÃO 
Tanto na elaboração da paródia quanto na 

apresentação das mesmas, pode ser discutido e avaliado o 
desempenho dos alunos. 
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46. CÉLULA: A ENGRENAGEM DO CORPO HUMANO 
Mirela Mosela 

Sandy Caroline Martins 

 
INTRODUÇÃO 
O corpo humano é constituído por 10 trilhões de 

células, as quais são as menores unidades estruturais e 
funcionais dos organismos vivos. Além disso, elas 
possuem todo o “material” necessário para realizar suas 
funções, como nutrição, produção de energia e 
reprodução. Em níveis de organização do corpo humano, 
a célula é a unidade básica da vida, que em razão do seu 
tamanho microscópico sua compreensão torna-se mais 
complexa.  

A partir da complexidade da célula e das 
dificuldades que os alunos encontram em assimilar os 
conteúdos de biologia celular, buscamos uma maneira de 
facilitar a percepção deles, desenvolvendo práticas 
pedagógicas que relacionam o conteúdo teórico com o 
prático. 

 
OBJETIVO(S) 
Compreender a relação entre as organelas celulares 

e o funcionamento do organismo humano como um todo. 
 
MATERIAIS 

 Cartolina ou E.V.A; 
 Canetão, lápis de cor e canetinha; 
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 Cola; 
 Tesoura; 
 Papel sulfite; 
 Balões coloridos. 

 
PROCEDIMENTOS 
Para a abordagem do tema da Biologia Celular 

sugerimos a integração de três dinâmicas descritas a 
seguir:  

1) Descrição das estruturas celulares 

Iniciando com a prática do desenho das células na 
cartolina, o professor deverá dividir os alunos em 
pequenos grupos onde cada grupo se “responsabiliza” pelo 
desenho de um tipo celular, sendo célula animal, vegetal e 
procarionte.  

A cartolina constitui-se do envoltório celular 
(membrana plasmática, parede celular ou cápsula), e 
dentro dela os alunos distribuirão as estruturas internas, 
como organelas, DNA.  

Para isso, pede-se que desenhem separadamente as 
estruturas internas que compõe cada um desses tipos 
celulares, contanto com o auxílio de um modelo, e depois 
distribuam na cartolina.  

 
2) Analogia do funcionamento celular com a 

dinâmica estrutural e social de uma cidade 

Após a apresentação e discussão dos cartazes, com 
o intuito de facilitar a compreensão dos alunos, o professor 
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deve apresentar a célula como uma cidade, fazendo 
analogia entre as organelas e as partes que compõem uma 
cidade.  

 
3) Jogo dos Balões 

E por fim, para uma última reflexão sobre o tema, 
sugere-se que o professor auxilie os alunos a relacionar 
esses conteúdos com uma dinâmica, aqui denominada de 
“jogo do balão das organelas”. Nesse jogo, cada balão 
possui uma pergunta relacionada com os conteúdos 
trabalhados. Essas perguntas são elaboradas seguindo o 
nível de dificuldade do aluno, ex: Qual organela, 
responsável pela produção de energia, assemelha-se com 
uma usina hidroelétrica?  

Assim, divide-se a sala em dois grupos, em que cada 
grupo tem um representante, que irá estourar o balão e ler 
a pergunta para seu grupo. O grupo tem 30 segundos para 
responder. Se responder errado, perde um ponto, se não 
souberem, podem passar para o outro grupo responder, 
que terá mais 30 segundos para pensar. Deste modo, 
funciona como uma competição. E o final, o grupo que 
ganhar, pode ou não ser premiado.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Para a primeira prática, é aconselhável dividir a sala 

em três equipes, onde cada uma é responsável pelo 
desenho de um tipo celular e, para a dinâmica dos balões, 
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elaborar questões de acordo com o nível de dificuldade dos 
alunos. 

Quanto à segunda atividade, o professor pode 
discutir com os alunos como seria o funcionamento de 
cada organela, no que se refere à dinâmica de uma cidade. 
Sendo o núcleo, que dita todas as ordens que deverão ser 
executadas pelos elementos que compõe a célula, 
comparado com a prefeitura. Os ribossomos, como 
mensageiros, são comparados a companhia telefônica, 
transmitindo as ordens ditadas a prefeitura (RNA 
mensageiro). O RNA ribossomal, que não se contenta em 
“transmitir” as mensagens e, além disso, coloca todos os 
seus subordinados (RNA transportador) no batente, 
buscando “pedaços” (aminoácidos), que virão a formar 
uma proteína, compara-se a uma câmara de vereadores que 
realmente poderia trabalhar. 

O retículo endoplasmático, sendo transportador, 
seria as ruas da cidade. A mitocôndria, como organela 
responsável pela produção de energia, assemelha-se com 
uma usina hidroelétrica. Os cloroplastos constituem as 
árvores, que se relacionam com o processo de fotossíntese. 
O complexo de Golgi, bem como os empacotadores de 
supermercado, “ensacam” tudo que saíra da célula.  

Os vacúolos são o departamento de limpeza. Os 
lisossomos, são a polícia militar, responsável por eliminar 
os “detritos” da cidade. A membrana plasmática, que 
seleciona tudo que vai entrar e/ou sair da célula compara-
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se com a polícia da fronteira. Os centríolos representam o 
departamento de novas obras, orientando as construções.  

 
AVALIAÇÃO 
Exposição e discussão do material confeccionado 

pelos alunos. Identificação das dificuldades apresentadas 
pelos alunos e discussão a partir das questões elaboradas 
no Jogo do Balão. 
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47. COMO OS FRUTOS AMADURECEM? 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 

 
INTRODUÇÃO 
O etileno é um hormônio gasoso presente em 

diversas partes da planta e que atua na abscisão ou queda 
de folhas. Além dessa função, o etileno atua na maturação 
dos frutos. 

O amadurecimento de frutos é muito importante 
para as plantas, uma vez que está envolvido na atração de 
dispersores de sementes, garantindo a produção de novos 
indivíduos.  

Quando frutas ainda verdes (não maduras) são 
enroladas com jornal ocorre um aumento na velocidade do 
amadurecimento, pois, o etileno apresentando propriedade 
física gasosa, quando se difundir para o exterior da fruta 
encontrará o jornal como uma barreira e como 
consequência existirá um acúmulo de etileno envolvendo 
a fruta. É esse acúmulo de etileno que acelera o 
amadurecimento.   

 
OBJETIVO(S) 
Verificar a atuação do etileno na maturação de 

frutos. 
 
 MATERIAIS  

 Jornal 
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 Quatro bananas verdes 
 

PROCEDIMENTOS 
Envolver duas bananas verdes pelo jornal. Deixar 

duas bananas verdes expostas ao ambiente. Observar os 
resultados após duas semanas. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
As bananas não podem estar muito verdes, mas 

também não podem estar próximas de amadurecerem. É 
essencial que as bananas estejam em um ponto 
intermediário de amadurecimento.  

As duas bananas de cada procedimento devem 
permanecer unidas, tomando-se cuidado para não causar 
ferimentos.  

Uma das opções é aplicar a prática duas semanas 
antes de lecionar a teoria a respeito do etileno, pois, desta 
maneira é possível demonstrar os resultados para os alunos 
ao final da aula teórica. 

 
AVALIAÇÃO 

1) Quais bananas amadureceram primeiro?  
2) Qual a razão para que se tenha envolvido as bananas 

pelo jornal? Explique fisiologicamente.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adolfo, A.; Crozeta, M.; Lago, S. Biologia. 2° Edição. São 
Paulo: IBEP, 2005.  
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Taiz, L.; Zeiguer, E. Fisiologia Vegetal. 4° Edição. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 848 p. 
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48. CONHECENDO O PRÓPRIO CORPO 
Caroline Gaiguer da Cruz 

Juliana Benassi Marinho 

 
INTRODUÇÃO 
A adolescência é uma fase de mudanças e 

descobertas marcada pelo desenvolvimento da 
personalidade, a busca pela independência individual e 
integração social, modificações físicas e 
comportamentais, ou seja, parte da formação do indivíduo. 
Quando lembramos de tudo isso é inevitável deixar de 
pensar em um aspecto muito importante para essa fase, a 
sexualidade. Por isso, é consenso entre os docentes a 
importância de discutir esse aspecto com os alunos.  

Podemos ilustrar esse pensamento com um trecho do 
documento Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Orientação Sexual elaborado pela Secretaria de Educação 
Fundamental (...) “a discussão de questões polêmicas e 
delicadas, como masturbação, iniciação sexual, o “ficar” e 
o namoro, homossexualidade, aborto, disfunções sexuais, 
prostituição e pornografia, dentro de uma perspectiva 
democrática e pluralista, em muito contribui para o bem-
estar das crianças, dos adolescentes e dos jovens na 
vivência de sua sexualidade atual e futura.” A escola é, 
sem dúvida, o ambiente mais adequado para tratar de 
questões como essas, mas também é um desafio, por ser 
um “tabu”.  
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Para abordar essas questões de sexualidade, é 
essencial o diálogo entre aluno e professor e a capacitação 
do mesmo para explorar o tema, utilizando metodologias 
adequadas e eficientes. 

 
OBJETIVO(S) 
Ensinar de forma didática conceitos básicos sobre a 

anatomia do sistema reprodutor masculino e feminino.  
   
MATERIAIS   

 2 folhas de papel kraft  
 Canetas esferográficas  
 2 Canetões 
 Fita adesiva  

 
PROCEDIMENTOS 
Após separar a turma em dois grupos (meninos e 

meninas), dois voluntários – um de cada sexo – deita-se no 
papel kraft, onde os meninos desenham o contorno de uma 
menina, e vice-versa. Após feitos os desenhos, os krafts 
são colados na parede com fita adesiva e os adolescentes 
de seus respectivos grupos desenham as partes anatômicas 
referentes a sexualidade feminina e masculina. Em 
seguida, o professor corrige as formas e localizações 
erradas, além de acrescentar anatomias restantes, 
explicando aos alunos o nome e funcionamento de cada 
órgão reprodutor.  
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AVALIAÇÃO 
A avaliação poderá ser feita mediante a participação, 

ou como se o kraft fosse uma prova, aplicando uma nota 
para os grupos de acordo com cada acerto.   

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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10.5, pgs 285-336. 2007.  
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Compreensão sobre sexualidade e sexo nas escolas 
segundo professores do ensino fundamental. Revista da 
Escola de Enfermagem da USP; 44(1): 205-12, 2010. 
SANTOS, Lucinéia de Assis Costa. Sexualidade na 
adolescência. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Especialização em saúde para professores do ensino 
fundamental e médio. Universidade Federal do Paraná. 
2011. 
SORES, Sônia Maria; AMARAL, Marta Araújo; SILVA, 
Líliam Barbosa; SILVA, Patrícia Aparecida Barbosa. 
Oficinas sobre sexualidade na adolescência: revelando 
vozes, desvelando olhares de estudantes no ensino 
médio. Revista de Enfermagem Anna Nery; 12(3): 485-
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49. CORRIDA FISIOLÓGICA 
Giovanna Capello Batista 

 
INTRODUÇÃO 
A zoologia é uma matéria de grande importância 

dentro das aulas de Ciências. A fisiologia de todos os 
animais é tratada separadamente durante os anos que 
escolares sendo pouco aprofundada. 

Nos animais estudados no ensino fundamental e 
médio é possível observar que sistema respiratório é muito 
característico e exclusivo em cada classe, sendo que cada 
um dos diferentes animais tem características fisiológicas 
singulares para se adaptarem e resistirem às mudanças do 
ambiente.  

Por exemplo, os golfinhos são mamíferos que vivem 
em ambientes marinhos. Estes não têm brânquias, como os 
peixes, para obterem oxigênio submersos, então os 
mesmos sobem à superfície em média de dois em dois 
minutos para respirarem.  

Diferentemente dos golfinhos, os seres humanos que 
também são mamíferos, vivem em ambiente terrestre onde 
tem ar em abundância para que haja as trocas gasosas em 
seus pulmões. 

Durante todos os anos letivo não ocorre a união e 
comparação dos conteúdos estudados como feito no 
exemplo anterior, tópico o qual é muito exigido em 
vestibulares. Dessa forma é de grande necessidade que 
haja algo para correlacionar todos estes conteúdos de 
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forma comparativa e que leve o aluno a similar os 
conteúdos de forma divertida. 

 
OBJETIVO(S) 
Compreender e comparar o sistema respiratório de 

moluscos, insetos, anfíbios, répteis, anelídeos, peixes, 
aves e mamíferos; 

Auxiliar na assimilação da matéria; 
Avaliar o conhecimento sobre fisiologia e a 

capacidade de trabalho em grupo dos alunos. 
 
MATERIAIS 

 Tabuleiro feito de E.V.A. (10x10m); 
 40 cartas com perguntas de múltipla escolha sobre o 

sistema respiratório de moluscos, insetos, anfíbios, 
répteis, anelídeos, peixes, aves e mamíferos; 

 Letras em E.V.A. para escolha das alternativas (A, B, 
C, D); 

 
PROCEDIMENTOS  
1) Prepare o Jogo 

Abra o tabuleiro em um espaço grande (quadra de 
esportes) separando cada trilha de 10 espaços para que os 
grupos não fiquem juntos. Divida os alunos em 6 grupos 
iguais, direcionando cada grupo para uma trilha. Distribua 
as letras das alternativas. Cada grupo deverá eleger um 
aluno para ser o “peão” do tabuleiro. Este aluno percorrerá 
a trilha até o centro. 
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2) O Jogo vai começar 

Uma vez em seus devidos lugares, o professor irá 
sortear uma pergunta e fazê-la aos alunos. Cada um tem 
30 segundos para conversar com a equipe e escolher sua 
resposta. 

Passados os 30 segundos, todos deverão levantar a 
letra que indica a alternativa escolhida, ao mesmo tempo. 
Dessa forma, a(s) equipe(s) que acertar(em) a pergunta 
avança(m) uma casa. 

 
3) Quem vence o jogo?  

Vence a equipe que chegar primeiro ao centro do 
tabuleiro. Em caso de empate, a professora deverá fazer 
perguntas bônus, até que somente uma equipe seja a 
vencedora. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Jogo para ser realizado para alunos do 3º ano do 

ensino médio, com o objetivo de revisar conceitos 
estudados em fisiologia animal. Independe do número de 
alunos, apenas que devem ser divididos em 6 grupos com 
igual número de pessoas. 

 
AVALIAÇÃO  
Resposta dos alunos às perguntas realizadas durante 

o jogo. 
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50. DESCOBRINDO O AÇÚCAR INVISÍVEL 
Bianca Machado Silva 

Gislaine Cristina de Souza Melanda 

Ricardo Augusto Alves da Silva 

Samela Santos Rocha 

 
INTRODUÇÃO 
Praticidade, sabor e embalagens chamativas, cada 

vez mais a procura por alimentos industrializados é maior 
entre os adolescentes brasileiros. Isso gera um grande 
impacto na saúde desses jovens, cada vez mais, o número 
de casos de obesidade, diabetes tipo II e cáries dentárias 
vêm aumentando nesses grupos, por conta da quantidade 
de açúcar oculto, encontrados em alimentos 
industrializados, como refrigerantes, bolachas e 
chocolates. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o consumo de açúcares não deveriam ultrapassar 
10% da quantidade energética diária. Dependendo do 
alimento que ingerimos, podemos ingerir quase a 
quantidade total diária de açúcar, tendo em vista que todo 
o açúcar em excesso do organismo, é convertida em 
gordura. 

Tendo a escola como o principal alvo para um alerta 
de uma alimentação saudável, precisamos alertar aos 
alunos os malefícios de uma dieta exagerada de açúcar, 
materializando todo esse componente que não está sendo 
visto aos nossos olhos. 
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MATERIAIS 
 Rótulos de alimentos industrializados; 
 Açúcar; 
 Balança; 
 Espátula; 
 Embalagem transparente; 
 Etiquetas. 

 
PROCEDIMENTOS 
Localizar no rótulo a quantidade de carboidratos por 

porção dada, na tabela de valores nutricionais do alimento. 
Fazer relação entre a quantidade de açúcar que consta na 
dada porção com o total do conteúdo da embalagem. 
Colocar a embalagem na balança e adicionar o açúcar até 
o valor calculado acima. Dado o valor, feche a embalagem 
e etiquete com o nome do alimento e a quantidade de 
açúcar que foi adicionado. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

VEJA, Revista. OMS reduz à metade quantidade de 
açúcar recomendada ao consumo. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/oms-reduz-a-
metade-quantidade-de-acucar-recomendada-ao-
consumo>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
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51. DOENÇAS CAUSADAS PELA MÁ ALIMENTAÇÃO 
Bianca Machado Silva 

Gislaine Cristina de Souza Melanda 

Ricardo Augusto Alves da Silva 

Samela Santos Rocha 

 
INTRODUÇÃO  
A adolescência é uma etapa evolutiva na qual 

culmina todo o processo de maturação biopsicossocial do 
indivíduo. Cronologicamente, este período agrupa 
indivíduos que tem entre 10 a 19 anos, e é dividido em 
duas fases: fase 1 (10 a 14 anos), e fase 2 (15 a 19 anos). 
A fase 1 inclui o início das mudanças puberais, e o término 
da fase de crescimento e desenvolvimento morfológicos 
ocorre durante a fase 2, que caracteriza-se por um período 
de elevada demanda nutricional e por esse motivo, a 
nutrição desempenha papel fundamental no 
desenvolvimento do adolescente. 

As modificações na composição corporal nestas 
fases sofrem influências genéticas, ambientais, 
nutricionais, hormonais, sociais, culturais, e estão 
relacionadas com o aumento da massa corporal e o 
desenvolvimento físico, compreendendo também a 
maturação dos órgãos e sistemas para a aquisição de 
capacidades novas e específicas.1 

A prevalência da obesidade em crianças e 
adolescentes tem aumentado em diversos países do 
mundo, inclusive no Brasil, o que está fortemente 
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relacionado a mudanças no estilo de vida e nos hábitos 
alimentares, como o fácil acesso e o baixo custo de 
alimentos ricos em gorduras e açúcares.2 

A hipertensão arterial, associada a fatores familiares, 
genéticos e ambientais e que acomete jovens adultos de 20 
a 45 anos, prevalece seis vezes mais em obesos do que em 
não obesos. O aumento de 10% na gordura corporal reflete 
aumento significativo da pressão arterial. 

Associados, o diabetes mellitus e a hipertensão 
arterial aumentam consideravelmente o risco de doenças 
cardiovasculares, representando a maior causa de óbitos 
no país e são responsáveis por elevadas taxas de internação 
hospitalar e incapacitação física.3 

Estudos têm analisado a associação entre o risco de 
doenças crônicas e o consumo de determinados alimentos 
e nutrientes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
sugere que a avaliação do consumo alimentar das 
populações estaria mais bem representada pelo padrão 
alimentar, considerando que os indivíduos não consomem 
nutrientes nem alimentos isoladamente.4 

Neste cenário, as medidas preventivas ocupam lugar 
de destaque, não só em função de que a prevenção precoce 
das doenças se associa a melhor qualidade de vida, mas 
também porque, as medidas terapêuticas para a obesidade, 
um dos principais problemas nutricionais do presente, têm 
sido de pouca valia.  

A base científica para prevenção baseia-se em dois 
componentes. O primeiro seria o conhecimento dos 
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processos biológicos e epidemiológicos subjacentes ao 
aparecimento das doenças e o segundo a efetividade das 
intervenções.5 

 
OBJETIVO(S) 
Apresentar os malefícios de uma má alimentação e 

quão prejudicial o consumo de uma única classe de 
alimentos pode ser. 

 
MATERIAIS 

 Documentário Super Size Me – A dieta do palhaço6 
 Artigos de descrições e causas de doenças relacionadas 

a má alimentação 
 

PROCEDIMENTOS 
Exibir o documentário Super Size Me – A dieta do 

palhaço e discutir sobre as práticas de uma dieta somente 
de fast-food. 

Utilizar artigos de modo a apresentar as devidas 
causas das doenças e propor um estudo dirigido, onde o 
aluno deverá identificar a doença em questão e propor uma 
solução para o problema apresentado. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
O professor poderá dividir a sala em grupos de 4 

pessoas e trabalhar diferentes questões/casos com cada 
grupo. Após um consenso dos grupos, apresentar em 
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forma de seminário o problema e as soluções ou respostas 
para as perguntas sugeridas abaixo:  

 

Exemplo 1: Uma pessoa sofreu um ataque cardíaco. 
Há um tempo atrás, essa mesma pessoa descreveu em seu 
prontuário que andava meio indisposta e que não tinha 
energia e disposição para poder fazer as suas atividades 
habituais. O médico fez os exames de sangue e de pressão 
arterial e constatou uma alta na pressão arterial e um 
excesso de LDL. Após conferir os resultados, pediu para o 
paciente reduzir a quantidade de sal, doces e massas em 
sua alimentação. Pediu também que fizesse mais 
exercícios físicos. 
1) Quais as doenças suspeitadas pelo médico? R: Além do 

ataque cardíaco declarado, o médico suspeitou de 

Diabetes mellitus tipo 2, pressão alta e colesterol alto. 
2) Qual a relação das doenças com as medidas, impostas 

pelo médico? R: Com a redução do sal na alimentação, 

o médico visa diminuir a retenção de líquidos na 

corrente sanguínea do paciente, consequentemente, 

diminuindo a pressão arterial. Os exercícios físicos 

fariam com que o paciente melhorasse sua circulação 

sanguínea e com isso a retirada do colesterol ruim da 

circulação. A redução da quantidade de doces e 

massas, faria com que o paciente reduzisse a 

quantidade de carboidratos, diminuindo assim a taxa 

glicêmica do sangue. 
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Exemplo 2: A mãe de uma menina desconfiou que 
ela estava muito magra. E mesmo estando magra, a menina 
sempre comentava com a mãe sobre estar fora do peso e 
que precisava emagrecer mais.  Desconfiou também que 
ela não andava comendo muito e que andava muito fraca, 
quase anêmica, e por mais que ela comesse, ela não 
conseguia engordar. A mãe então decidiu levá-la ao 
médico. O médico ao examinar o caso, decidiu então 
ministrar glicose e outras vitaminas e minerais de forma 
intravenosa. Além disso, encaminhou a menina para um 
psiquiatra. 
1) Quais as supostas doenças que a menina poderia ter? R: 

Anorexia e bulimia.  

2)  Por qual motivo o médico receitou o soro intravenoso 
com glicose e vitaminas? R: O médico receitou o soro 

com vitaminas e glicose, pois a menina estava com 

deficiência de vitaminas essenciais, como vitamina D, 

K, A, B, etc., e a glicose pois a menina estava fraca e 

sem energia. 

3) Se a mãe tivesse escutado barulhos de vômitos logo 
após as refeições, qual doença a mãe poderia suspeitar? 
R: Bulimia, pois é a doença em que a pessoa come de 

forma exacerbada e depois sente remorso por ter 

comido demais. Com esse pensamento a pessoa 

regurgita o alimento, como modo de se livrar do peso 

na consciência. 
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AVALIAÇÃO 
A avaliação poderá ser feita de acordo com a 

participação e empenho do aluno para com o grupo de 
pesquisa e coerência na hora da apresentação.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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3MARIATH, A. B. et al.; Obesidade e fatores de risco 
para o desenvolvimento de doenças crônicas não 
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para a população brasileira. Arq Bras Endocrinol Metab 
[online]. 2000, vol.44, n.3, pp. 227-232. ISSN 1677-9487. 
6Super Size Me – A dieta do palhaço – 2004*  
*Sinopse: O diretor Morgan Spurlock decide ser a cobaia 
de uma experiência: se alimentar apenas em restaurantes 
da rede McDonald's, realizando neles três refeições ao dia 
durante um mês. Durante a realização da experiência o 
diretor fala sobre a cultura do fast-food nos Estados 
Unidos, além de mostrar em si mesmo os efeitos físicos e 
mentais que os alimentos deste tipo de restaurante 
provocam. 
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52. EMBRIOLOGIA COM TSURU 
Henrique Rodrigues Vieira 

 

INTRODUÇÃO  
Sempre houve curiosidade em saber como o ser 

humano se origina, antes do nascimento (MOORE & 
PERSAUD, 1994). Os autores afirmam que 

 
O estudo da embriologia é importante por 
causa dos avanços que propiciam o 
conhecimento dos primórdios da vida 
humana e das mudanças que ocorrem ao 
longo do desenvolvimento até o nascer 
(MOORE & PERSAUD, 1994, p.7) 

 
Para Krasilchik (2008), o ensino de embriologia por 

modelos embriológicos tridimensionais utilizados pelos 
professores podem apresentar problemas, pois são uma 
simplificação do modelo. Para isso, os alunos precisam ter 
envolvimento no desenvolvimento dos modelos. 

O Tsuru, um elemento da cultura japonesa, 
representa saúde, fortuna, boa sorte e felicidade 
(MOTZKO, 2012). Em sua confecção, são feitas várias 
sobras no papel, de forma ordenada, para se obter a ave. 
Também se observa movimentos ordenados nas células 
embrionárias, para que as divisões formem os tecidos, 
órgãos e etc. 

Mello (2009) ressalta que os professores de Biologia 
reconhecem didáticas alternativas para o ensino de 
embriologia, e que é preciso criação de modelos didáticos 
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mais acessíveis e baratos. Usando apenas papel, a prática 
do origami pode ser uma alternativa viável para o ensino 
de embiologia. 

 
OBJETIVO(S) 
Os modelos embriológicos, em sua maioria, 

consistem em um processo visual pouco dinâmico, não 
envolvendo a participação do aluno. A montagem do 
Tsuru permitirá ao aluno desenvolver seu próprio modelo 
embriológico.  

 
MATERIAIS   

 Papéis quadrados de tamanho médio 
 
PROCEDIMENTOS  
Distribuir uma folha de papel para cada aluno, e 

instruir passo a passo a montagem do origami. Após 
completa execução da prática, o professor deve desfazer 
seu origami, e riscar com caneta onde foi marcado pelas 
dobras no papel, de forma a manter as marcações feitas. 
Sugere-se fazer as seguintes assimilações: 

Assimilação 1: As dobraduras no papel podem ser 
comparadas à quantidade de vezes que uma célula sofre 
divisão para formar um embrião, sendo, nos organismos, 
essas divisões ocorrem milhões de vezes. Mostrar as 
marcações feitas no papel para a elaboração do Tsuru, 
supondo que cada repartição feita no papel seja uma célula 
ou um tipo de tecido.  
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Assimilação 2: Nas primeiras dobraduras, as partes 
que foram formadas no origami não apresentavam 
diferenciação (partes iguais), podendo ser modificadas, ou 
seja, inverter a posição do papel poderia alterar o destino 
das dobraduras. No caso da diferenciação celular, no 
começo elas apresentam pouca diferenciação, 
caracterizando células totipotentes, que também podem 
gerar vários tipos de células. Porém, a partir das divisões, 
elas começam a se tornar específicas. Assim como na 
dobradura, onde as dobras ficam bem características, nesse 
momento, se invertermos alguma dobra, o origami não se 
forma.   

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
A prática será realizada individualmente. O 

professor precisa saber executar algum origami (caso não 
saiba, sugere-se procurar manuais e/ou modelos 
disponíveis no Google ou Youtube, e também no anexo 
deste capítulo).  

O professor precisa estar atendo aos conceitos 
embriológicos para não induzir os alunos a fazerem 
assimilações erradas.  

 
AVALIAÇÃO 
Sugere-se que a avaliação desta prática seja por meio 

de questionário aplicado duas vezes, um no início da aula, 
inferindo o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema, 
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e outro após a aula, para análise do desenvolvimento nos 
conteúdos principais.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4 ed. 
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pedagógicas do ensino de embriologia humana no ensino 
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1/2/3, p. 34 – 45, 2009.  

MOORE, K. L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia 
Clínica. 5 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 1994. 

MOTZKO, A. O mundo girando, visto por meus olhos: 
A lenda do Tsuru. Disponível em: 
&lt;https://annamotzko.wordpress.com/2012/07/22/a-
lenda- do-tsuru/&gt;. Acesso em 12 de Janeiro de 2017. 
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ANEXO 

 
Figura 13. Modelo para elaboração do Tsuru. Fonte: 

MOTZKO, A. 
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53. EUTANÁSIA EM FOCO 
Henrique Rodrigues Vieira 

 

*Adaptada da Oficina “Corpo, Gênero e sexualidade – Refletindo 
sobre nós Mesmxs”, desenvolvida na Universidade Estadual de 

Maringá, no ano de 2015. Ministrantes: Alexandre Luiz Polizel; 
Matheus Oka de Farias; Naomi Neri Santana; Tamires Tolomeotti 

Pereira. 

 
INTRODUÇÃO  
O termo Bioética foi empregado, primeiramente, na 

obra “The Science of survival” (A ciência da 
sobrevivência) por Van Potter (1911-2001), bioquímico e 
oncologista norte-americano, de 1970. O holandês André 
Hellegers (1926-1979) restringiu o emprego do termo, 
compreendendo como uma ética das ciências da vida, 
tomadas particularmente no tocante a vida (OLIVEIRA, 
2013).  

O uso da bioética se tonou imprescindível com o 
avanço da tecnologia, ocasionando implicações éticas e 
sociais (SILVA. 2011).  Neste contexto, é importante 
interagir o conhecimento teórico-cientifico e o 
humanístico (OUTOMURO, 2008). Cavinez (1991) 
ressalta que o ensino de bioética auxilia no ato de julgar 
do aluno, estabelecendo uma relação dialógica que 
contribui na formação deste, e atribuição valores morais e 
políticos a ação docente. 

 
OBJETIVO(S) 
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Desenvolver senso crítico e altruísmo nos alunos, 
auxiliando a possíveis dilemas filosóficos dos avanços 
tecnológicos.  

 
MATERIAIS   

 Bonecos de papel; 
 Roupas e cabelos diferentes de papel; 
 Cartas com a personalidade e a doença/acontecimento 

do boneco escritas. 
 
PROCEDIMENTOS  
Dividir a sala em grupos, no máximo 5 alunos, e 

passar sorteando os cinco países e os motivos do pedido 
de eutanásia, também pode acrescentar mais temas: 
orientação sexual, doenças, religião ou perda de membros. 
Após, deixe os alunos escolherem os bonecos que mais 
agradem (homem, mulher, magros, gordos, branco ou 
negros). Peça para os alunos desenvolverem 
personalidades aos bonecos, desenhando o rosto, 
tatuagens, piercing, cicatrizes e etc. 

Após o desenvolvimento do corpo do personagem, 
peça aos alunos construir a imagem dos bonecos, 
disponibilizando roupa e cabelo de diversas formas e 
cores, disponibilize cola e tesoura, caso os alunos queira 
alterar esses itens. Após construir o boneco o grupo deve 
montar uma história de vida para o boneco, envolvendo 
desde seu nascimento até sua morte. 
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Sugere-se ao Professor uma previa explicação sobre 

a eutanásia. O uso de recursos audiovisuais pode ajudar o 
aluno a desenvolver o senso crítico. 

Os fatores limitantes a vida do boneco pode ser 
perda de membros, doenças terminais, anencefalia, etc. Os 
bonecos terão de sofrer as modificações que as histórias 
contam, por exemplo: se o boneco perdeu um braço na 
história, será cortado o respectivo braço do boneco.  

 
Sugere-se ao Professor uma breve explicação sobre 

a eutanásia para os alunos. O uso de recursos audiovisuais 
pode ajudar o aluno a desenvolver o senso crítico, como 
trailers de filmes, vídeos ou documentários disponíveis no 
Youtube. 

Os fatores limitantes a vida do boneco pode ser 
perda de membros, doenças terminais, anencefalia, etc. Os 
bonecos terão de sofrer as modificações que as histórias 
contam, por exemplo: se o boneco perdeu um braço na 
história, será cortado o respectivo braço do boneco. 
Instigar os alunos a desenvolverem a história do seu 
boneco, perguntar dos detalhes pouco abordados, por 
exemplo, “Como ele perdeu o membro? ”, “Como isso 
aconteceu?”, “E qual a visão da família ou sociedade? ” ou 
“Problemas encontrados quanto a religião?”. 

 
AVALIAÇÃO 
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Recolhimento das histórias feitas pelos alunos e 
também o registro fotográfico dos bonecos criados servirá 
para avaliar se os objetivos foram cumpridos.  
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54. HÁBITOS SAUDÁVEIS: CONHECER O QUE SE COME 
Bianca Machado Silva 

Gislaine Cristina de Souza Melanda 

Ricardo Augusto Alves da Silva 

Samela Santos Rocha 

 
INTRODUÇÃO  
Promover a educação nutricional, para jovens e 

adolescentes, constitui um desafio para a escola, já que se 
trata de promover hábitos que provavelmente são 
contrários a própria vontade e ao meio circundante.  

Segundo Arnaiz (1996) apud Boog et al. (2003), a 
alimentação cumpre funções socioculturais e psicológicas 
como identidade, interação social, satisfação de desejos, 
para além de proporcionar prazer para o paladar e para os 
sentidos de modo geral. Sendo assim, é importante 
ressaltar o quanto os hábitos alimentares são 
imprescindíveis para o bem estar e para saúde em geral. 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa, a rotulagem nutricional se aplica a 
todos alimentos e bebidas produzidos, comercializados e 
embalados na ausência do consumidor. Com a leitura da 
tabela nutricional dos alimentos, é possível conhecer a 
composição dos alimentos, seus ingredientes e a 
quantidade em que estão presentes naquele alimento, é 
possível também identificar a origem do produto. Além 
disso, as tabelas nutricionais, servem como uma estratégia 
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de diminuir os índices de sobrepeso, obesidade e doenças 
crônico-degenerativas associadas aos hábitos alimentares 
da população. 

 Para Santos (2002) conhecer a rotulagem 
nutricional dos alimentos, para a promoção da alimentação 
saudável, é destacada como sendo de muita importância 
em grande parte dos estudos e pesquisas que envolvem a 
área da Nutrição e sua relação com estratégias para a 
redução do risco de doenças crônicas. A tabela de 
informação nutricional permite ao consumidor identificar 
a quantidade de nutrientes que contém na porção de 
determinado alimento, fazendo-o ciente do que está 
comendo. Essa tabela deve servir como um fator de 
decisão para a preferência de um alimento mais saudável 
e esta prática sugere uma abordagem sobre a importância 
dela. 

 
OBJETIVO(S) 
Identificar a composição dos alimentos 

industrializados. Analisar, de forma coerente e precisa, a 
rotulagem dos alimentos. Discernir as diferentes 
informações que os rótulos trazem. Compreender a 
importância da leitura dos rótulos para se ter uma 
alimentação saudável. 

 
MATERIAIS   

 Rótulos de diferentes alimentos (massas, bolachas, 
sorvetes, molhos temperos, etc); 
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 Rótulos de diferentes bebidas (refrigerantes e sucos); 
 Rótulos de diferentes alimentos diet e light; 
 Data-show e lousa. 

 
PROCEDIMENTOS  
Ministrar uma breve aula a respeito das informações 

contidas na rotulagem dos alimentos. Explicar cada tipo de 
nutriente que pode ser encontrado nos industrializados, 
salientando suas funções nos organismos.  

Utilizar imagens que possam exemplificar rótulos de 
diversos alimentos, ensinando-os onde fica cada 
informação, conforme a Figura 01. Salientar que a lista dos 
ingredientes contidos nos alimentos industrializados está 
organizada em ordem decrescente, isto é, o primeiro 
ingrediente é aquele que está em maior quantidade e o 
último, em menor quantidade. 

Com base nos dados apresentados no Manual de 
Orientação ao Consumidor, elaborado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, alguns itens 
presentes nos rótulos, devem receber uma atenção e serem 
explicados aos alunos: 
 Conteúdo Líquido - Indica a quantidade total de 

produto contido na embalagem. O valor deve ser 
expresso em unidade de massa (quilo) ou volume 
(litro). 

 Lote - É um número que faz parte do controle na 
produção. Caso haja algum problema, o produto pode 
ser recolhido ou analisado pelo lote ao qual pertence. 
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 Porção - É a quantidade média do alimento que deve 
ser usualmente consumida por pessoas sadias a cada 
vez que o alimento é consumido, promovendo a 
alimentação saudável. 

 %VD – É o porcentual de Valores Diários (%VD) é um 
número em percentual que indica o quanto o produto 
em questão apresenta de energia e nutrientes em relação 
a uma dieta de 2000 calorias. Cada nutriente apresenta 
um valor diferente para se calcular o VD. Os valores 
diários de referência são: Valor energético – 2000kcal / 
8.400kJ; Carboidratos – 300g; Proteínas – 75g; 
Gorduras Totais – 55g; Gorduras Saturadas – 22g; 
Fibra Alimentar – 25g; Sódio – 2400mg; Não há valor 
diário para as gorduras trans. 

 Medida Caseira - Indica a medida normalmente 
utilizada pelo consumidor para medir alimentos. Por 
exemplo: fatias, unidades, pote, xícaras, copos, 
colheres de sopa. 

 Valor calórico - É a energia produzida pelo nosso corpo 
proveniente dos carboidratos, proteínas e gorduras 
totais. O valor energético é expresso em forma de 
quilocalorias (kcal) e quilojoules (kJ). Obs: Quilojoules 
(kJ) é outra forma de medir o valor energético dos 
alimentos, sendo que 1 kcal equivale a 4,2 kJ. 

 Carboidratos - São os componentes dos alimentos cuja 
principal função é fornecer a energia para as células do 
corpo, principalmente do cérebro. São encontrados em 
maior quantidade em massas, arroz, açúcar, mel, pães, 
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farinhas, tubérculos (como batata, mandioca e inhame) 
e doces em geral.  

 Proteínas - São componentes dos alimentos necessários 
para construção e manutenção dos nossos órgãos, 
tecidos e células. Encontramos nas carnes, ovos, leites 
e derivados, e nas leguminosas (feijões, soja e ervilha). 

 Gorduras Totais - As gorduras são as principais fontes 
de energia do corpo e ajudam na absorção das vitaminas 
A, D, E e K. As gorduras totais referem-se à soma de 
todos os tipos de gorduras encontradas em um 
alimento, tanto de origem animal quanto de origem 
vegetal.  

 Gorduras Saturadas - Tipo de gordura presente em 
alimentos de origem animal. São exemplos: carnes, 
toucinho, pele de frango, queijos, leite integral, 
manteiga, requeijão, iogurte. O consumo desse tipo de 
gordura deve ser moderado porque, quando consumido 
em grandes quantidades, pode aumentar o risco de 
desenvolvimento de doenças do coração. Alto %VD 
significa que o alimento apresenta grande quantidade 
de gordura saturada em relação à necessidade diária de 
uma dieta de 2000 Kcal. 

 Gorduras Trans ou Ácidos Graxos Trans - Tipo de 
gordura encontrada em grandes quantidades em 
alimentos industrializados como as margarinas, cremes 
vegetais, biscoitos, sorvetes, snacks (salgadinhos 
prontos), produtos de panificação, alimentos fritos e 
lanches salgados que utilizam as gorduras vegetais 
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hidrogenadas na sua preparação. O consumo desse tipo 
de gordura deve ser muito reduzido, considerando que 
o nosso organismo não necessita desse tipo de gordura 
e ainda porque, quando consumido em grandes 
quantidades, pode aumentar o risco de 
desenvolvimento de doenças do coração. Não se deve 
consumir mais que 2 gramas de gordura trans por dia  

 Fibra Alimentar - Está presente em diversos tipos de 
alimentos de origem vegetal, como frutas, hortaliças, 
feijões e alimentos integrais. A ingestão de fibras 
auxilia no funcionamento do intestino. 

 Sódio - Está presente no sal de cozinha e alimentos 
industrializados (salgadinhos de pacote, molhos 
prontos, embutidos, produtos enlatados com salmoura) 
devendo ser consumido com moderação uma vez que o 
seu consumo excessivo pode levar ao aumento da 
pressão arterial. 

 
Explicando as diferenças de alimentos light e diet. 

Alimentos light são aqueles produzidos com redução 
de, no mínimo, 25% do valor calórico em comparação ao 
produto tradicional. São também considerados light 
àqueles que reduzem, no mínimo, 25% de determinados 
nutrientes (gordura saturada, gordura total, açúcar, 
colesterol, sódio). Diet são aqueles produzidos 
industrialmente e que apresenta ausência ou quantidades 
bem reduzidas de determinados nutrientes (carboidratos, 
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açúcar, sal, lactose, gordura). Importante exemplificar 
esses dois tipos de alimentos. 

Distribuir aos alunos diferentes rótulos para que 
possam analisá-los, pode-se pedir para que eles organizem 
os alimentos do mais saudável para o mais prejudicial à 
saúde, claro que essa organização deve ser com base na 
informação nutricional e o professor deve orientar o 
mínimo possível, após a conclusão da tarefa, o professor 
deve corrigir a ordem dos alimentos (se estiver errado) e 
explicar a ordem correta. 

No final dessa aula, deve-se pedir aos alunos que ao 
chegarem em casa procurem alimentos que julguem ser 
saudáveis com base na tabela nutricional, e guardarem o 
rótulo desse alimento, pedir para que façam isso por 1 
semana, após os 7 dias os alunos devem levar à escola os 
rótulos que acreditam pertencer a alimentos saudáveis. 
Com esse material o professor deve levantar uma 
discussão em sala, explicando o que estiver certo e o que 
estiver errado na concepção dos alunos, como uma 
maneira de avaliar o que os alunos aprenderam com a aula 
anterior. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Organizar a sala num círculo, para que possam olhar 

uns aos outros.  
Guardar o máximo de rótulos de alimentos, se 

possível pedir ajuda de colegas para que possa levar o 
máximo de exemplos em sala de aula. Evitar levar rótulos 
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de alimentos que provavelmente os alunos não tenham 
conhecimento, ou que não fazem parte do seu cotidiano. 

 
AVALIAÇÃO 
Verificar a organização que os alunos fizeram dos 

rótulos, de acordo com sua informação nutricional, 
identificar se conseguiram compôr os verdadeiros 
alimentos saudáveis. 

Certificar se os rótulos, trazidos pelos alunos, são 
realmente considerados saudáveis com base na 
informação nutricional. 
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55. IDENTIFICAÇÃO DO AMIDO 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 

INTRODUÇÃO 
Os carboidratos são substâncias formadas por 

carbono, hidrogênio e oxigênio, e são uma fonte rápida de 
energia para o organismo. Eles podem ser classificados 
como monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. 
Os monossacarídeos são os açucares simples, tais como a 
glicose, a frutose e a galactose. Os dissacarídeos são 
formados pela união de dois monossacarídeos. O 
dissacarídeo mais comum é a sacarose, presente na cana-
de-açúcar. 

Os polissacarídeos são formados por centenas de 
moléculas de monossacarídeos. Os principais 
polissacarídeos são o amido, o glicogênio e a celulose. O 
amido é a fonte de carboidratos mais importante para os 
seres humanos e constitui a reserva dos vegetais e são 
encontrados na batata, arroz, trigo, etc.  

Quando o amido é colocado em contato com tintura 
de iodo (lugol), ocorre transformação das duas 
substâncias, evidenciada por uma mudança de cor.  

 
OBJETIVO(S) 
Identificar a presença de amido nos alimentos. 
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 MATERIAIS  
 1 conta-gotas  
 5 mL de tintura de iodo (lugol) 
 1 g de amido (qualquer tipo de farinha ou amido de 

milho) 
 Tampas de frascos ou de plástico 
 Amostras de alimento (queijo, batata, leite, arroz, 

verduras e frutas) em pequenas quantidades  
 

PROCEDIMENTOS 
Coloque duas tampas lado a lado. Em uma delas, 

coloque uma pitada de amido e duas gotas de tintura de 
iodo; na outra, apenas duas gotas de tintura de iodo. 
Compare e anote a coloração nas duas tampas. 

Pingue duas gotas de tintura de iodo em cada um dos 
alimentos. Compare e anote os resultados para cada 
alimento. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Divida os alunos em grupos formados por três 

integrantes. 
Relate aos alunos que o experimento controle teve 

como objetivo demonstrar que só ocorre mudança de cor 
quando o lugol é adicionado ao amido, e que o lugol 
sozinho não leva a mudança de cor. 

Divida diferentes alimentos entre os diferentes 
grupos, de modo que após concluir o experimento os 
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alunos discutam os seus resultados com intercâmbio de 
informação entre os diferentes grupos. 

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos podem ser avaliados com a seguinte 

questão: Quais dos alimentos reagiram com a tintura de 
iodo mudando de cor? Porque um tipo de alimento muda 
de cor e o outro não? 
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56. JOGO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO 
 
INTRODUÇÃO 
O sistema imunológico é responsável pela proteção 

do organismo contra patógenos ou substancias nocivas. 
Ele é dividido em imunidade inata, que é a primeira linha 
de defesa do organismo, e imunidade adaptativa, 
responsável pela resposta imunológica mais específica 
durante uma infecção. 

A pele, o suor, a saliva, e outros constituintes do 
corpo são barreiras contra infecções, fazendo parte da 
imunidade inata, juntamente com células como 
macrófagos, neutrófilo, mastócitos, célula dendrítica, 
entre outros. 

A imunidade adquirida é composta por células como 
os linfócitos T, linfócitos B e anticorpos que são um tipo 
de glicoproteínas. 

 
OBJETIVO(S) 
Fixar conteúdos aulas anteriores sobre sistema 

imunológico. 
 
MATERIAIS 

 2 cartolinas 
 Régua 
 Lápis para colorir 
 2 CDs 
 1 bola de gude 
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 Cola quente 
 Folha sulfite 
 Botões 

 
PROCEDIMENTOS 
Desenhar, em forma de quadrado, dezenove casas do 

tabuleiro de cada lado da cartolina. Colorir as casas como 
desejado. Colar um dos CDs no meio da cartolina e no 
outro CD cole uma folha com números ou desenhe os 
números no mesmo. Cole a bola de gude no orifício do CD 
com números e o posicione de maneira que seja possível 
girar o CD para funcionar como uma roleta. Desenhar uma 
ou duas setas na cartolina, do lado da roleta. 

Cole figuras ou desenhe no tabuleiro, com 
informações sobre a imunidade e seus constituintes. 

Faça 40 cartões com perguntas referentes aos 
conteúdos abordados em sala de aula sobre a matéria. 

Os botões serão utilizados como pinos. 
 
Regras do jogo: O jogador gira a roleta e o número 

indicado pela seta será o número de casas andadas. Um 
cartão então é lido para o jogador e, caso ele acerte, anda 
as casas. Caso o jogador erre a resposta, não anda nenhuma 
casa. Após o termino do turno, ou resposta da pergunta 
feita, o turno é passado para outro jogador. 
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Figura 14. Tabuleiro do jogo.  

 

 
Figura 15. Cartas utilizadas no jogo. 

 
 
 

 

 
 
 



 

  

 

228 
 

57. MANDIOCA OU MACAXEIRA? 
Bianca Machado Silva 

Gislaine Cristina de Souza Melanda 

Ricardo Augusto Alves da Silva 

Samela Santos Rocha 

 
INTRODUÇÃO 
O consumo de alimentos saudáveis tem sofrido 

modificações com o mundo contemporâneo, 
principalmente devido à falta de tempo. Há um novo 
cotidiano exigido pelo tempo produtivista da sociedade 
atual. A necessidade de fazer refeições fora de casa é 
crescente, e as refeições em conjunto estão se tornando 
cada vez mais escassas.  

Os fast-food estão mais frequentes, tornando-se 
símbolos da modernidade, o que está afetando os 
referenciais culturais das sociedades. Padrões alimentares 
trazidos de outros países também contribuem para um 
distanciamento da riqueza presente no país de origem, e o 
poder de aproveitar o que cada região tem de valioso pode 
ser perdido.  

Optar por alimentos regionais, que remetem às 
tradições familiares torna-se hoje exigência para a 
tentativa de manutenção da cultura alimentar das diversas 
regiões.  

A falta de informação referente às diferentes 
culturas, pode levar um certo nível de preconceito, quando 
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há o deparo com hábitos muito distantes da realidade dos 
alunos.  

A escola pode, e deve assumir esse papel, um tanto 
social, de levar a conhecer as diversas raízes alimentares, 
suas origens e repercussões, como forma de eliminar 
qualquer discriminação. Um incentivo à busca de 
alimentos regionais também é de suma importância para o 
combate ao esquecimento das identidades de cada povo. É 
de suma importância nessa prática promover a 
conscientização para evitar a discriminação de certas 
culturas alimentares. 

 
OBJETIVO(S) 
Promover a disseminação de aspectos relacionados 

à alimentação de diferentes regiões do Brasil e do mundo. 
Relacionar a origem das regiões com a sua cultura 
alimentar e o porquê da prevalência de algumas delas até 
hoje, e ao contrário refletir sobre o motivo da modificação.  

 
MATERIAIS  

 Figuras, ou o nome de alimentos do Brasil e de diversas 
regiões do mundo (impressões) 

 Mapa Mundi grande (se possível mais de um) 
 Data show ou TV-pendrive 

 
PROCEDIMENTOS  
A prática terá início com a distribuição de figuras, 

ou o nome, impressos de diversos alimentos do mundo 
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sobre um Mapa Mundi e pedir para os alunos organizarem 
onde acham que se encaixa cada um.  

O professor fará em seguida uma apresentação com 
vídeos e figuras onde mostrará: a origem das diversas 
culturas alimentares, receitas de alguns alimentos ditos 
curiosos para a região que se está, e porque cada cultura 
adota certo tipo de alimentação. Os alunos verificarão se o 
que pensavam em relação aos alimentos estava certo, 
podendo verificar o quanto sabiam sobre as diversas 
culturas. 

É importante a cada ilustração mostrar a importância 
da alimentação para a cultura daquela região, e que todas 
devem ser respeitadas. O “nojo” que muitos adolescentes 
sentem por certas comidas devem ser quebrados com essa 
prática, um dos principais objetivos da mesma. 

Pode se começar diferenciando a alimentação do 
Brasil, nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, vídeos e 
figuras são muito importantes para a ilustração, pois há 
nomes que podem ser considerados estranhos para os 
alunos. 

Algumas sugestões: 
Região Norte: Destaque principais alimentos: 

Milho, Mandioca (Brasil 2º maior produtor), Farinha 
d'água (fermentada), Farinha seca (ralada), Guaraná em 
pó, Açaí, Cupuaçu, Castanhas, Peixes diversos.  

Explicar a diferença entre mandioca e macaxeira:  
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Mansa ou de mesa: chamada de aipim (no sudeste), 

ou macaxeira (no norte e nordeste), é consumida como os 

demais tubérculos, cozida, frita, em purês e em doces  

Brava ou tóxica: se fabrica a farinha, possui um alto 

teor de ácido cianídrico, muito tóxico e venenoso, 

precisando, para se tornar própria para o consumo, 

passar por um complexo processo para extração do 

veneno e redução da toxidade. 

Mostrar os pratos: Maniçoba, Pato no tucupi, 
Pirarucu- “bacalhau brasileiro”. 

Região Nordeste: Influência das culinárias 
portuguesa, indígena e africana. Presença marcante de 
temperos fortes e apimentados. Carne-de-sol (carne seca 
ou jabá), feijão, milho, rapadura, pratos elaborados com 
raízes, como a mandioca, peixes, frutos do mar. Pratos: 
tapioca, cuscuz, vatapá, acarajé, moqueca.  

Região Sul: Marcado pela junção das diferentes 
culturas: Indígenas, colonizadores europeus e africanos. 
Imigrantes italianos e alemães (no Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina). Imigrantes polacos e ucranianos (no 
Paraná). 

Pratos: Churrasco; Costela assada no Fogo de Chão; 
Arroz Carreteiro; Rabada; Polenta; Mocotó; Barreado; 
Roupa Velha; Pinhão Cozido ou Assado; Fortaia (salame 
com ovo); Queijos; Salame; Chimarrão; Vinho. 

Algumas comidas curiosas: Kutiá, Lagarto Assado, 
Bolo Toucinho do céu (as receitas são encontradas com 
facilidade na internet).  
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Região Sudeste: Teve seu início, no mínimo, com 
três culturas diferentes: Índios; Portugueses; Negros. 

Pode dividir pelos estados:  
Espírito Santo: Moqueca Capixaba, Peroá frito, 

Bolinho de arroz, Bolo de Mandioca, Pirão, Muma de siri, 
Caranguejada, Casquinha de Siri, Quibebe de Abóbora. 

Minas Gerais: Galinha Caipira, Frango com quiabo, 
Tutu de feijão, Pão de queijo, Leitoa à pururuca, Doce de 
leite, Queijo minas (queijo branco), Arroz-de-suã, Angú 
de fubá de milho, Couve à mineira, Doce de leite. 

Rio de Janeiro: Feijoada; Bacalhau, Caldo Verde, 
Bolinho de Aipim, Bolinho de Bacalhau, Bolinho de carne 
seca, Feijão Preto, Estrogonofe de Carne, Camarão com 
Chuchu, Filé à Oswaldo Aranha, Picadinho, Canjiquinha. 

São Paulo: Pizza, Afogado, Virado à paulista, Feijão 
tropeiro, Bauru (um tipo de sanduíche), Cuscuz paulista, 
Pão com mortadela, Galinha da Angola à paulista, 
Provolone à milanesa, Picadinho paulista, Virado, 
Encapotado, Curau, Pamonha. 

 A distribuição das culturas alimentares mundiais 
pode ser dividida pelos continentes, fazendo-se alusão a 
algumas particularidades de alguns países. Segue algumas 
sugestões: 

Europa: Espanha: Paella, Tacos.  Portugal: Pastel 
de Belém, Bacalhau. França: Crepe, Quiche, Croissant. 
Itália: Pizzas, risotos, polentas, lasanha e macarrão. 
Alemanha: Sauerbraten, carne assada geralmente 
preparada com coxão duro. Apfelstrudel, folhado de maçã, 
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também um prato típico na Áustria, República Tcheca, 
Croácia e Hungria.  

Ásia: A comida da Ásia é uma mistura de pratos e 
culturas de povos que atravessou milénios e tem como 
símbolo a nação e o povo que por lá vivem ou já viveram. 
No geral, a culinária Asiática é a mistura de vários pratos 
desse continente. Os restaurantes e feiras servem os pratos 
bem apimentados, temperados e muito fartos em insetos e 
outros animais, não comuns no Brasil.  

Alguns deles são: Gafanhoto frito, Espetinho de 
escorpião, Grilo fritos, Cabeça de polvo, Lagartas, 
Besouros, Enguia frita, Aranhas fritas, Ratos fritos, Sopa 
de cachorro, Morcego a caçarola, Omelete de larva de 
bicho-da-seda, Vinho de cobra, Baratas.  

Em muitos países da Ásia o ato de comer insetos é 
mais comum do que pensa, esses povos através dos 
milénios difundiram o prazer na comida exótica e bastante 
condimentada. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Se o número de alunos for grande, dividir a turma 

em grupos para a primeira dinâmica e dar um tempo para 
cada grupo organizar os nomes e figuras de alimentos no 
mapa, ou se tiver a possibilidade, que cada grupo tenha seu 
mapa e faça a atividade separadamente por grupos.  

Buscar vídeos e figuras na internet que tornem a 
prática ilustrativa e de boa compreensão. 
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Algumas sugestões de vídeo para região Norte do 
Brasil:  

Farinha: 
<https://www.youtube.com/watch?v=lta8CQ6U0RQ> 

Domingo espetacular Mandioca, aipim ou 
macaxeira conheça os mitos e verdades sobre o alimento 
20 07 
<https://www.youtube.com/watch?v=PNcDVHVh_ok> 

Culinária Paraense | Maniçoba| Globo Rural |Parte 6 
<https://www.youtube.com/watch?v=EIhx7oZW-dA> 

Moqueca é coisa da Bahia? Mosaico Baiano 
06/04/2013 
<https://www.youtube.com/watch?v=LenpHFtFb3I> 

 
AVALIAÇÃO 
A avaliação deve ser realizada durante toda prática 

observando o interesse dos alunos. Mas ao final pode-se 
pedir para que escrevam quais culturas que nunca tinham 
ouvido falar, qual chamou mais atenção, se tinham algum 
preconceito com alguma e se conseguiram mudar de visão 
depois da prática. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LA VIOLETERA, Cozinha do Mundo. Disponível em: 
<http://www.lavioletera.com.br/blog/cozinha-do-
mundo/os-deliciosos-pratos-tipicos-da-europa/>. Acesso 
em: 01 jun. 2016. 
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PINEYRUA, D. G. F. Regionalismo alimentar: 
identificação de grupo de consumidores que valorizam 
o prazer e as tradições alimentares. Campo Grande: 
Departamento de Economia e Administração, 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, p 13-16. 
2006. Dissertação de Mestrado.  
TÍPICAS, Comidas. Comidas Típicas do 
Sudeste. Disponível em: <http://comidas-
tipicas.info/comidas-do-sudeste.html>. Acesso em: 01 
jun. 2016. 
TÍPICAS, Comidas. Comidas Típicas do Sul. Disponível 
em: <http://comidas-tipicas.info/comidas-do-sul.html>. 
Acesso em: 01 jun. 2016. 
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58. MEMÓRIA IMUNOLÓGICA 
Lenora Bezerra Radis 

Luciana Nayara Afonso Silva 

 
INTRODUÇÃO  
Os macrófagos são células especializadas em 

encontrar e fagocitar os invasores e também ativam os 
linfócitos T, ou seja, avisam da presença do micro-
organismo invasor. Os linfócitos T têm capacidade de 
ativar outras células, ou seja, avisam outras células da 
presença do invasor, trabalho que é realizado pelo linfócito 
T4 (também chamado CD4), e também destroem células 
invadidas, trabalho realizado pelo linfócito T8 (também 
denominado CD8). Já os linfócitos B, depois de ativados 
pelo linfócito T, são capazes de produzir anticorpos, 
substâncias especiais que neutralizam os invasores. 

Vacinas são compostas por microrganismos 
patogênicos, mortos ou atenuados, introduzida num 
organismo a fim de provocar a formação de anticorpos 
contra determinado agente infectante. O soro contém 
anticorpos prontos; proteção rápida e temporária. 

 
OBJETIVO(S) 
Compreender como o sistema imunológico atua na 

defesa do corpo e seus constituintes. 
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MATERIAIS 
 Cartões (em anexo) 
 Cartolina  
 Papel contact 
 Cola 
 Tesoura  

 
PROCEDIMENTOS 
Separar a sala em grupos, distribuir os cartões pra 

cada grupo, embaralhar as cartas e deixar todas viradas 
para baixo, o jogo funciona como um jogo da memória, 
onde se deve encontrar o correspondente de cada carta 
virada. Deve-se estabelecer uma ordem entre os alunos e 
quem conseguir completar primeiro os correspondentes de 
cada cartão ganha o jogo. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Divida a turma em grupos de no máximo quatro 

alunos. Inicie a aula perguntando aos alunos por que 
ficamos doentes e por que não ficamos doentes o tempo 
todo.  

Recorde que vivemos cercados de micro-
organismos e, portanto, de alguma forma o nosso corpo 
nos protege. Explique que o nosso corpo é protegido pela 
pele e por membranas que revestem os órgãos, formando 
uma importante barreira contra o ataque dos invasores. 
Mesmo assim, micro-organismos são capazes de superar 
essa defesa e entrar no nosso corpo. Neste momento, entra 
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em ação o sistema imunológico, e começa uma ação entre 
os glóbulos brancos e os invasores; recorde também com 
eles o papel dos linfócitos.  

 
AVALIAÇÃO 
Ao final do jogo pedir para cada aluno elaborar um 

pequeno texto sobre como funciona o sistema 
imunológico do nosso organismo. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIOLOGIA, Só. Anticorpos, vacinas e soros. Disponível 
em: 
<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Circula
cao4.php>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
ESCOLA, Nova. O sistema imunológico e a defesa do 
organismo. Disponível em: 
<http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/o-
sistema-imunologico-e-defesa-do-organismo>. Acesso 
em: 01 jun. 2016. 

 
ANEXOS 
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Figura 16. Parte I dos cartões utilizados no jogo Memória 
Imunológica. 
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Figura 17. Parte II dos cartões utilizados no jogo Memória 
Imunológica. 
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59. MODELO DE RESPIRAÇÃO PULMONAR 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 

 
INTRODUÇÃO 
Os pulmões são constituídos pelos alvéolos 

pulmonares, que são bolsas microscópicas presentes nas 
terminações dos bronquíolos.  É nos alvéolos que ocorrem 
as trocas gasosas.  

Os pulmões se localizam na caixa torácica, que é 
uma estrutura óssea que abriga também o coração. Os 
pulmões estão apoiados no músculo diafragma e são 
envolvidos por uma membrana dupla, chamada pleura. O 
diafragma separa o tórax do abdômen e funciona de forma 
sincronizada com os músculos intercostais no processo de 
entrada e saída de ar dos pulmões. 

A respiração ocorre em dois processos a inspiração 
e a expiração, a inspiração consiste na entrada de ar nos 
pulmões, para que isso ocorra os músculos intercostais 
devem se contrair. Como resultado, há um aumento do 
volume da caixa torácica e dos pulmões, fazendo com que 
a pressão do ar em seu interior fique menor do que a 
pressão no meio externo, provocando a entrada de ar.  

A expiração consiste na saída de ar dos pulmões, e 
para que isso ocorra o diafragma e os músculos 
intercostais relaxam, diminuindo o volume da caixa 
torácica e dos pulmões. Com a diminuição do volume dos 
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pulmões, a pressão no seu interior fica maior do que a 
pressão no meio externo, provocando a saída de ar.  

 
OBJETIVO(S) 
Demonstrar o funcionamento dos pulmões durante a 

respiração. Ser capaz de explicar a respiração pulmonar. 
 
 MATERIAIS  

 2 bexigas 
 2 elásticos 
 1 garrafa de plástico transparente e rígido  
 Rolhas adequadas para a boca da garrafa 
 Massa para modelar 
 Canudinhos ou canetas estereográficas sem a carga 
 Tesoura  

 
PROCEDIMENTOS 
Coloque uma das bexigas em uma das pontas da 

caneta ou canudinho. Prenda-a com elástico, se for 
necessário.  

Corte um pedaço da outra bexiga em um tamanho 
que permita cobrir o fundo da garrafa. 

Corte o fundo da garrafa plástica e, com cuidado, 
feche-o com o pedaço de bexiga cortado; prenda-a com o 
elástico, se for necessário. É muito importante que não 
haja espaços por onde o ar possa passar.  

Faça um furo na rolha com o mesmo diâmetro da 
caneta ou canudinho. 
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Coloque o conjunto rolha/canudo na boca da garrafa 
e vede todos os espaços com massa para modelar. 

Puxe para baixo a bexiga do fundo, como mostra a 
ilustração; em seguida, empurre-a para dentro.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Faça os procedimentos que existir a necessidade da 

utilização de tesoura, ou supervisione os alunos 
atentamente nesse procedimento. 

Divida os alunos em grupos integrados por no 
máximo 5 alunos.  

 
AVALIAÇÃO 

1) Com base em suas observações sobre esse experimento, 
complete a seguinte tabela. 
 

 Bexiga 
inferior 
puxada 

Bexiga 
inferior 

empurrada 

Volume interno da 
garrafa  
(aumenta/diminui) 

  

Pressão dentro da garrafa 
em relação à pressão 
externa. (maior/menor) 

  

Movimento do ar na 
bexiga interna  
(entra/sai) 
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2) Justifique as respostas da tabela.  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ADOLFO, A.; CROZETA, M.; LAGO, S. Biologia. 2° 
Edição. São Paulo: IBEP, 2005.  
FERRER, L.C.; MANOEL, J.; VELLOSO, H.M.; 
SCHETMANN, E.; USBERCO, J. Companhia das 
ciências. 2° Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.  
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60. O COMEÇO: A AÇÃO DA SALIVA 
Giovana Medeiros dos Santos 

José Roberto Ferraz 

 
INTRODUÇÃO 
O sistema digestório humano atua na ingestão e 

fragmentação dos alimentos e na expulsão dos resíduos 
não aproveitáveis. Desses três processos a fragmentação 
ou digestão é de fundamental importância.  Ela envolve 
fenômenos físicos e químicos, que realizam a 
transformação dos nutrientes em porções menores e a sua 
condução ao longo do tubo digestório. 

O início da digestão é realizado ainda na cavidade 
bucal pela enzima amilase salivar ou ptialina presente na 
saliva, que é produzida pelos três pares de glândulas 
salivares: as parótidas, as submaxilares e as sublinguais. A 
ptialina transforma o amido (polissacarídeo) em maltose 
(dissacarídeo).  

A tintura de iodo pode ser utilizada para identificar 
o amido, quando o iodo entra em contato com o amido, 
ocorre transformação das duas substâncias, evidenciado 
pela mudança de cor.  

  
OBJETIVO(S) 
Demonstrar a atividade das enzimas salivares 

(Amilase salivar ou ptialina)  
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 MATERIAIS  
 Vidro conta-gotas com tintura de iodo 
 2 copos de plástico de café 
 2 tubos de ensaios  
 Água 
 Amido de milho 
 Saliva 

 
PROCEDIMENTOS 
Enumere dois tubos de ensaio. 
Coloque água em um dos copos, acrescente amido, 

mexa e despeje dois dedos da mistura em cada tubo de 
ensaio. 

Recolha um pouco de saliva no outro copo, passe-a 
para um dos tubos e agite. Reserve o outro tubo sem saliva. 

Após 30 minutos acrescente uma gota de tintura de 
iodo (Lugol) em cada tubo. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Divida em grupos de formados por 4 integrantes. 
Peça para os alunos recolherem as suas próprias 

salivas para serem utilizadas durante o experimento. 
Os resultados ficam prontos apenas depois de 30 

minutos, neste tempo o professor pode aplicar o conteúdo 
teórico sobre sistema digestório.  

Relacione a dinâmica da prática com o que 
realmente ocorre nas cavidades bucais da maioria dos 
seres vivos, inclusive a dos humanos.  
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AVALIAÇÃO 
1) Explique os resultados após você ter adicionado iodo? 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ADOLFO, A.; CROZETA, M.; LAGO, S. Biologia. 2° 
Edição. São Paulo: IBEP, 2005.  
FERRER, L.C.; MANOEL, J.; VELLOSO, H.M.; 
SCHETMANN, E.; USBERCO, J. Companhia das 
ciências. 2° Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.  
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61. ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 
Nathália Hernandes Turke 

 
INTRODUÇÃO 
O corpo humano possui cinco sentidos (visão, 

audição, paladar, tato e olfato), os quais são responsáveis 
pelas sensações distintas experimentadas no decorrer da 
vida. Os órgãos responsáveis pelos sentidos são os olhos 
(visão), ouvidos (audição), boca e língua (paladar), mãos 
e pele (tato) e nariz (olfato).  Por conta disso, é possível 
sentir gosto, cheiro e a textura de alimentos e objetos, bem 
como ouvir diferentes sons e enxergar várias cores.  

 
OBJETIVO(S) 
Compreender como os cinco sentidos (tato, olfato, 

visão, paladar e audição) funcionam e são estimulados, 
tanto separadamente como em conjunto.  

 
MATERIAIS: 
Tato 

 Caixa de sapato 
 Saco de lixo preto 
 Tesoura 
 Grampeador 
 Objetos para colocar dentro da caixa (Dica: urso de 

pelúcia, escova de cabelo, pinça, cadeado, tesoura sem 
ponta, garfo, pilha...) 
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Olfato 

 Substâncias com cheiros diferentes e/ou fortes (Dica: 
álcool, vinagre, canela, perfume, acetona, material de 
limpeza...). 

 Vendas (Dica: pode-se usar blusas de manga comprida 
para vendar os alunos). 

Paladar 

 Diferentes alimentos com sabores distintos (Dica: 
melancia (doce), amendoim (salgado), limão (azedo) e 
água tônica (amargo). 

Audição 

 Músicas de diferentes ritmos 
Visão + Paladar 

 Vendas 
 4 corantes coloridos (dica: vermelho, verde, roxo e 

laranja).  
 4 sucos de sabores diferentes sabores (dica: limão, 

laranja, maracujá e abacaxi).  
 
PROCEDIMENTOS  
Tato 

Primeiramente, em casa, faça um buraco na caixa de 
sapato (que caiba a mão de uma pessoa), coloque o saco 
de lixo preto por dentro e grampeie para prendê-lo. 
Coloque os objetos dentro da caixa.  

Leve a caixa montada e fechada para a sala de aula 
e peça para que um aluno seja voluntário. O mesmo deverá 
colocar a mão dentro da caixa e, sem olhar, dizer quais 
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objetos consegue identificar. Ao final, será verificado se o 
aluno acertou.  

Olfato 

Chamam-se alguns alunos (voluntários) para 
participar da dinâmica. Vendam-se os olhos dos mesmos 
e, logo em seguida, levam-se as substâncias para serem 
cheiradas, pedindo para que os alunos adivinhem quais 
são. 

Paladar 

Alguns alunos já estarão vendados por conta da 
prática do olfato. Apenas leve os alimentos ate a boca dos 
adolescentes, para que seja possível reconhecer os 
mesmos apenas pelo gosto.  

Audição 

Colocam-se diferentes ritmos musicais ou barulhos 
no rádio ou na televisão para que os alunos possam notar 
os diferentes sons (dica: barulho de chuva, uma música 
clássica, um rock, um funk, um pagode, um samba, um 
sertanejo...). 

Visão + Audição 

Em duplas, deixe um aluno longe do outro (um 
vendado e outro não). O que está vendado deve conseguir 
chegar ao outro apenas ouvindo a voz do mesmo (seguindo 
o som).   

Visão + Paladar 

Em casa, faça os quatro sucos e mude as cores dos 
mesmos com corantes. (Dica: colocar corante alaranjado 
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no suco de limão, vermelho no suco de laranja, roxo no 
suco de maracujá e verde no suco de abacaxi).  

Primeiramente, apenas olhando os sucos, os alunos 
devem dizer qual sabor parece que os mesmos possuem. 
Logo em seguida, passe o suco para eles mesmos beberem, 
sabendo então qual o real sabor dos mesmos.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Antes de começar as práticas, peça para os alunos 

formarem um semicírculo.  
Ao final de cada prática, faça uma discussão com os 

alunos sobre a importância de cada um dos órgãos dos 
sentidos, ressaltando como eles funcionam isoladamente e 
em conjunto. Durante a discussão, destaque a importância 
de certo órgão dos sentidos para pessoas que não possuem 
algum deles. Por exemplo, a importância da audição para 
uma pessoa que não enxerga e assim sucessivamente.  

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados durante às dinâmicas, mas 

se houver necessidade, pode-se passar uma lista de 
exercícios sobre os cinco órgãos dos sentidos para os 
mesmos. Dica: uma cruzadinha ou um caça-palavras 
fazem a avaliação escrita ser mais interessante.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL, Ministério da Educação - Portal do 
Professor. Conhecendo os órgãos dos 
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sentidos. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.h
tml?aula=19260>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
ESCOLA, Brasil. Trabalhando os sentidos em sala de 
aula. Disponível em: 
<http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-
ensino/trabalhando-os-sentidos-sala-aula.htm>. Acesso 
em: 01 jun. 2016. 
UESPI, PIBID Biologia. Órgãos dos 
Sentidos. Disponível em: 
<http://pibidbiologiatorquato.blogspot.com.br/2013/02/or
gaos-dos-sentidos.html>. Acesso em: 01 jun. 2016. 

 

ANEXOS 
 

 
Figura 18. Caixa utilizada na prática do tato. 
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Figura 19. Objetos utilizados na prática. 

 

 
Figura 20. Sucos utilizados na prática. 
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Figura 21. Prática do paladar. 
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62. PARÓDIA: SISTEMA EXCRETOR / URINÁRIO 
Nathália Hernandes Turke 

*Adaptado de Lohrane Cristina 

INTRODUÇÃO 
É através do sistema excretor/urinário que ocorre a 

filtração e eliminação de ureia, bem como de outras 
substâncias tóxicas para o organismo humano. O sistema 
excretor é composto por um par de rins, um par de 
ureteres, pela bexiga e pela uretra. É nos rins que ocorre a 
filtração do sangue.  

 
OBJETIVO(S) 
Fixar o conteúdo sobre sistema excretor para o 

ensino fundamental de maneira lúdica e divertida.  
 
MATERIAIS  

 Letra da paródia impressa para os alunos, escrita na 
lousa ou exibida no “Datashow”; 

 Playback da música “Lepo Lepo”. 
 

PROCEDIMENTOS 
O professor deve passar a letra da paródia (segue em 

anexo) para os alunos, colocar o playback da música 
“Lepo Lepo” no rádio ou na TV da sala de aula e, 
juntamente com os alunos, cantar.  
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Antes de cantar a paródia com os alunos, é bom o 

professor lê-la em voz alta, tirando as dúvidas dos 
mesmos.  

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos são avaliados no decorrer da música.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MORAES, Paula Louredo. "Sistema urinário"; Brasil 
Escola. Disponível em 
<http://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-
excretor.htm>. Acesso em 08 de fevereiro de 2016. 
YOUTUBE, Canal Lohrane Cristina -. Paródia da bexiga 
- Sistema urinário. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=i_wvOleC4-Q>. 
Acesso em: 01 jun. 2016. 

 
ANEXOS 

Paródia da música “Lepo Lepo”, da banda Psirico. 
 

Ah, eu já não sei o que fazer 
Com a bexiga cheia e os banheiros ocupados  

Ahh, eu não tenho mais por onde correr 
Já to apertado, se não “mijar” eu tô lascado 

 
Agora vou falar sobre ele 

Será que você vai entender? 
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Agora vou contar a verdade 
Se é água, se é ureia  
(ou sais minerais) 

 
(Refrão) 

Eu não tenho resíduo 
Não tenho toxina 

E se filtrar no rim é porque vai 
Chegar na 

Rá rá rá rá rá rá rá 
minha Uretra 

É tão gostoso quando eu 
Rá rá rá rá rá rá rá 

Faço xixi 
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63. QUEBRA CABEÇA DO CORPO HUMANO 
Sandy Caroline Martins 

Livia Cristina Pronko Gouveia 

Mirela Mosela 

 
INTRODUÇÃO  
Essa proposta didática justifica-se pelo fato de que o 

conteúdo do tema “corpo humano” inclui diversos termos 
específicos e normalmente é apresentado de forma 
expositiva, o que torna a aprendizagem memorística. 
Quando uma intervenção em sala de aula valoriza o papel 
do aluno e aquilo que ele já sabe sobre os conceitos 
científicos, o processo de ensino e aprendizagem torna-se 
mais efetivo e significativo.  

 
OBJETIVO(S) 
Compreender a anatomia humana de forma mais 

participativa. Associar o conteúdo da anatomia humana 
com o funcionamento de cada órgão no corpo humano. 

 
MATERIAIS   

 Rolo de papel Kraft 
 Canetinhas 
 Lápis de cor 
 Cola ou fita crepe 
 Folha sulfite 
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PROCEDIMENTOS  
A atividade “Quebra-Cabeça do Corpo” funciona 

como um quebra-cabeça tradicional, porém, as peças são 
órgãos do corpo humano desenhados pelos próprios alunos 
e a base para sua montagem é a forma de um corpo 
humano bidimensional em papel Kraft. Para isso sugere-
se dividir os alunos em grupos de no máximo 5 pessoas e 
distribuir para cada grupo os materiais destinados a 
confecção dos órgãos. Cada grupo deverá ficar com um 
pedaço de papel Kraft com aproximadamente 2 metros e 
nele desenhar o formato de um corpo humano. A critério 
do professor, os alunos deverão desenhar e pintar os 
principais órgãos da forma e tamanho que eles acreditam 
ser. Depois de confeccionados os órgãos, inseri-los no 
corpo humano do papel kraft de acordo com a disposição 
que eles acreditam estar.  

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
É recomendável que haja uma apresentação do 

material confeccionado de cada grupo, lembrando que a 
atividade teve como um dos intuitos avaliar o 
conhecimento prévio dos alunos quanto ao tamanho, 
forma e disposição dos órgãos no corpo humano.  

Há a possibilidade de atribuir para cada grupo um 
sistema do corpo humano. 

Se houver necessidade, é essencial um auxílio do 
professor durante a elaboração da atividade. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
MACIEL, Elias Domingos. Aprendendo biologia 
através de práticas educacionais lúdicas. O professor 
PDE e os desafios da escola pública paranaense. SEED 
Paraná: Curitiba, 2012. 
PEREIRA, Isabel C.Borges; BARCELLOS, Priscila; 
FRANÇA, Suzane Bezerra. Proposta de estratégias 
didáticas para construção do conhecimento em divisão 
celular. In: IV Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências.   
FREIRE, Dino; GRYNSZPAN, Danielle. Quando os 
temas são desafios- Obstáculos educacionais na prática 
cotidiana do ensino de ciências da vida.  
OLIVEIRA, Iêda Ferreira de Oliveira; SILVA, Maria 
Izabel Pereira; CARVALHO, Reginaldo. “Célula-doce: 
uma forma lúdica e deliciosa de aprender biologia 
celular. In: XIII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
UFRPE: Recife, 2013.  
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PARTE D 

SEXUALIDADE 
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64. DINÂMICA DO DIÁRIO 
Fabiane Araújo Rufino 

Talita Balielo de Carvalho 

 
INTRODUÇÃO  
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) são 

doenças infecciosas que são transmitidas principalmente 
pelo contato sexual desprotegido (sexo oral, anal ou 
vaginal), porém também podem ser adquiridas de outras 
formas como por compartilhamento de seringas, de forma 
congênita, etc.  

O uso de preservativo é o único método preventivo 
considerado eficaz na redução do risco de contrair IST's. 
Pílulas contraceptivas e outros métodos como DIU's e 
diafragmas não protegem contem contra as IST's, somente 
previnem a contracepção.  

Muitos jovens acreditam que por possuírem afeto 
pelo seu companheiro estarão seguros de contrair qualquer 
infecção durante a relação sexual pois acreditam que o seu 
parceiro não a possui. Porém não pensam que a infecção 
muitas vezes não possui "cara", podendo seu parceiro 
possuí-la sem ter consciência disso e, dessa forma, 
disseminando-a em suas relações sexuais desprotegidas. 

 As IST's podem provocar danos mesmo quando 
assintomáticas e quando não tratadas causam problemas 
sérios à saúde, por isso é sempre recomendado procurar 
um médico. A maioria, quando detectada no início, pode 
ser tratada e curada com medicação. 
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OBJETIVO(S) 
Compreender a importância da utilização de 

preservativo nas relações sexuais e a importância de se 
sentir seguro ao fazer escolhas na vida. 

 
MATERIAIS  

 Folhas de papel escritas com trechos do diário 
elaborado para a prática 

 Tesoura 
 
PROCEDIMENTOS  
Entregar páginas dobradas do diário a cada aluno. 

Em cada página terá uma data. Os alunos deverão ler em 
voz alta as páginas recebidas e em ordem cronológica. 
Após o término de cada relato de Carla, deve-se perguntar 
aos alunos o que eles pensam a respeito, se eles concordam 
com suas decisões e como a aconselhariam. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
Se a turma for muito grande, fica a critério do 

professor dividir a turma em duplas, trios ou grupos 
maiores. 

 
AVALIAÇÃO 
Avaliar a participação dos alunos. Verificar, no 

decorrer da prática, se os mesmos compreenderam a 
importância da utilização de preservativo nas relações 
sexuais e a facilidade de contrair IST's. 
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ANEXOS 
 
6  de março de 2013 

Estou muito feliz, hoje conheci um amigo da 
Larissa, ele chama Marcelo. Ele é muito lindo, 
conversamos bastante, acho até que ele gostou de mim 

 
8 de março de 2013 

Hoje no colégio a Larissa disse que o Marcelo não 
para de falar de mim e pediu o meu telefone, acho que 
vamos sair, estou tão feliz 

 
12 de março de 2013 

Eu e o Marcelo conversamos todos os dias, ele é 
muito divertido e atencioso. Ele me chamou para ir no 
cinema com ele sexta-feira, estou ansiosa, acho que vamos 
ficar. 

 
15 de março de 2013 

Ficamos! Foi maravilhoso!! Durante o filme ele 
pegou na minha mão, meu coração disparou, não sabia o 
que fazer. Encostei no ombro dele e ele me beijou, foi o 
melhor beijo que já tive. Depois ele veio me trazer em casa 
e ficamos novamente, espero sair com ele mais vezes. 

 
12 de maio de 2013 

Hoje faz um mês que eu e o Marcelo estamos 
namorando, nunca fui tão feliz! Ele é um fofo, muito 
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carinhoso, me dá presentes...jamais pensei que ele fosse se 
interessar por mim, já que é mais velho. Ontem no carro 
ele começou a passar a mão em mim, me senti estranha 
mas gostei, mas será que estou preparada para algo mais? 
Não me sinto segura para isso mas tenho medo de que ele 
possa não querer mais ficar comigo. 

 
18 de maio de 2013 

Hoje o Marcelo colocou a mão por baixo do meu 
vestido e me pediu para fazer sexo com ele, não me senti 
preparada mas estava com muito medo de perde-lo então 
concordei, já faz um tempo que ele tenta algo comigo e 
estamos namorando a mais de um mês, minhas amigas já 
fizeram isso também. Senti um pouco de dor mas ele foi 
muito carinhoso comigo, disse que se eu não estivesse 
gostando ele pararia mas preferi continuar. 

 
15 de junho de 2013 

Hoje o Marcelo queria muito fazer sexo sem 
camisinha, mas eu fiquei com medo. Ele ficou muito 
chateado, disse que eu não confiava nele, que ele não tem 
nenhuma doença e que o remédio que eu tomo não deixa 
engravidar, mas eu não quis mesmo assim. Ai a gente 
brigou e eu tô com medo dele terminar comigo. 

 
23 de junho de 2013 

Hoje fiz sexo sem camisinha, sai com o Ma e ele 
disse que não tinha comprado e não queria ir na farmácia 
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porque ia cortar o tesão, eu fiquei com medo, mas como 
da outra vez ele ficou muito chateado por que eu não quis 
fazer sem, resolvi fazer pra gente não brigar de novo. Ele 
não tem nenhuma doença e eu já tomava anticoncepcional 
antes de conhecê-lo então disse que não tinha problema, 
que eu não iria engravidar. Ele ficou feliz, disse que é 
muito mais gostoso e, se não há problema para mim, 
poderíamos fazer sexo assim sempre. 

 
13 de agosto de 2013 

Hoje acordei passando mal, nem fui para o colégio, 
a minha mãe está preocupada que eu tenha pego alguma 
doença e disse que vai me levar ao médico se eu não 
melhorar. O Ma acabou de ir embora, ele veio me mimar 
um pouco já que fiquei ruim o dia todo. 

 
15 de agosto de 2013 

Hoje ainda não me sinto bem então a minha mãe me 
levou no médico e ele disse que precisava de uns exames, 
daqui uma semana sai o resultado. Não aguento mais ficar 
assim... queria ir na casa do Marcelo hoje, faz tempo que 
a gente não faz nada. 

 
22 de agosto de 2013 

To me sentindo melhor, acho que nem era nada... se 
era já passou. Mas to com medo mesmo assim, fomos 
buscar os exames depois do colégio, a recepcionista não 
me entregou os exames, disse que era para eu conversar 
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com o meu médico com urgência e marcou um horário 
para amanhã, estou com medo 

 
23 de agosto de 2013 

Não sei o que fazer, minha vida acabou! Fui 
conversar com o médico e ele disse que estou com HIV!!! 
E agora, como vou falar isso para o Marcelo? O Dr. 
perguntou se eu havia tido relação sexual sem camisinha 
com o meu namorado, eu falei que sim mas que o Marcelo 
não tinha nenhuma doença e que como tomava 
anticoncepcional não havia problema, ele me contou um 
pouco sobre essas infecções que podem ser passadas pelo 
sexo quando não se usa preservativo e acha que peguei do 
Marcelo, eu acho que não se ele tivesse algo já teria me 
contado.  Ele também disse que acha que o Marcelo não 
sabe que tem, porque demora pra apresentar os sintomas. 
Como vou contar pra ele? Acho que ele irá terminar 
comigo, vai dizer que eu o trai, estou com medo e não sei 
o que fazer 
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65. DANÇA DA TRANSMISSÃO 
Daniela Cristina Lopes Rejan 

Renan Cantanti Marques 

Virgínia Prado Xavier 

 

INTRODUÇÃO  
É cada vez mais importante tratar de assuntos de 

sexualidade no ambiente escolar. As infecções 
sexualmente transmissíveis são doenças transmitidas, 
quase sempre, pelo contato sexual sem proteção. 

 
OBJETIVO(S) 
Simular a transmissão de ISTs em um ambiente de 

balada. Conscientizar os alunos da importância da 
prevenção. 

 
MATERIAIS 

 Água  
 Água tônica 
 Copos descartáveis 
 Luz negra 

 
PROCEDIMENTOS 
Entregar aos alunos um copo com água comum, e 

para um deles um copo com água tônica. Um dos alunos 
que recebeu água comum, deve receber dois copos (um 
sobre o outro) ao invés de um só. A água tônica é composta 
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principalmente por quinino, substância essencial na 
realização desta prática.  

Colocar uma música animada e, durante a música, 
os alunos devem se movimentar, d́ançar' pela sala como 
se estivessem em uma balada. Quando a música parar, os 
alunos devem trocar o conteúdo do copo com o jovem que 
tivesse mais próximo dele, não trocar de copo, apenas 
misturar os conteúdos, assim a água tônica, presente em 
apenas um dos copos, se disseminará entre todos.   

Após o término da música os copos devem ser 
analisados à luz negra. Os raios luminosos deste tipo de 
luz farão com que os copos que contiverem o quinino, 
adquiram uma cor vibrante, fluorescente, ao passo que 
aqueles copos que não tiverem o quinino, a cor não muda.  

Explique aos alunos que havia apenas um copo com 
água tônica, e que o conteúdo foi “transmitido” para cada 
vários copos, durante a dinâmica, simulando assim, a troca 
de fluidos que acontece durante uma relação sexual 
desprotegida, demonstrando a importância do uso de 
preservativo. A pessoa que estava com o copo que 
continha a água tônica representa um “indivíduo portador 
de alguma infecção sexualmente transmissível (IST)” e 
que poderia ser um transmissor em potencial.   
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66. DINÂMICA DO SEMÁFORO 
Daniela Cristina Lopes Rejan 

Renan Cantanti Marques 

Virgínia Prado Xavier 

 

INTRODUÇÃO  
Nos últimos tempos, cada vez mais os alunos 

recorrem a fontes não indicadas, como internet e o senso 
comum, para tirar suas dúvidas sobre sexualidade, visto 
que muitas famílias ainda tratam estes assuntos como tabu, 
e não os discutem com naturalidade com os alunos.  

 
OBJETIVO(S) 
Criar um ambiente confortável para que os alunos 

tenham liberdade de perguntar aos professores qualquer 
dúvida relacionada à sexualidade, sem constrangimento. 

 
MATERIAIS 

 Papel sulfite 
 Lápis 
 Borracha 
 Cartolinas coloridas (vermelha, amarela e verde) 

 
PROCEDIMENTOS 
No primeiro momento, ao entrar na sala de aula, 

explicamos aos alunos que iríamos discutir e refletir sobre 
os diversos assuntos que envolvem a sexualidade e a sua 
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importância quanto à saúde, bem estar e prazer de cada 
um.  

Feito isto, distribuir papéis em branco, para que cada 
um escrevesse suas dúvidas ou perguntas que tivessem 
sem que fosse necessária a identificação para que não 
houvessem críticas dos colegas em relação à pergunta.  
Após escrever, cada aluno deve classificar sua pergunta, 
depositando-a sobre o círculo de cartolina colorida, 
seguindo a seguinte classificação: 
 

Tabela 4. Classificação das perguntas feitas pelos alunos. 

COR DA CARTOLINA PERGUNTA CORRESPONDENTE 
Vermelha Perguntas que não seriam feitas a 

ninguém 
Amarela Perguntas que só seriam feitas a 

pessoas de confiança 
Verde Perguntas que seriam feitas entre 

amigos, livremente 
 

Em seguida, o professor pode começar a responder 
às dúvidas, começando pelas do círculo verde, procurando 
esclarecer, desmistificar tabus e preconceitos, mostrando a 
importância de se ter respeito com todos, de conhecer o 
próprio corpo e a saúde do corpo, da mente e do prazer.  
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67. GÊNERO 
Bruna Montemor Borgui 

Natália Hernandes Turke 

 
INTRODUÇÃO 
Segundo Alves e Pitanguy (1985), gênero pode ser 

definido como uma construção sociocultural, que atribui a 
homem e mulher papéis diferentes dentro da sociedade e 
depende dos costumes de cada lugar, da experiência 
cotidiana das pessoas, bem como da maneira como se 
organiza a vida familiar e política de cada povo.   

Ou seja, gênero deixa de ser um conceito biológico 
e passa a ser uma questão cultural, transformando um ser 
nascido com pênis (macho) ou vagina (fêmea) em homem 
ou mulher, classificando a pessoa em gênero masculino e 
feminino, segundo a maneira com que a mesma se sente 
perante a sociedade. Sendo assim, foi promovida uma 
prática pedagógica com o intuito de romper e desmitificar 
estigmas, tabus e preconceitos presentes em diversos 
ideais retrógrados em sala de aula.  

 
OBJETIVO(S) 
Desmistificar algumas ideias do que é ser homem e 

do que é ser mulher. Promover a valorização da 
diversidade, tentando, ao máximo, contribuir com a 
diminuição da homofobia na escola. 
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MATERIAIS 
 Giz 
 Lousa/Quadro Negro 
 

PROCEDIMENTOS  
Pede-se para que os alunos escrevam no quadro 

negro características físicas, biológicas, emocionais e, até 
mesmo, objetos e atitudes que os mesmos usariam, no dia-
a-dia, para diferenciar um menino de uma menina. O 
resultado obtido normalmente é ó seguinte: 

 
Tabela 5. Exemplo de resultado da prática. 

MENINOS MENINAS 
Azul Rosa 

Bola e carrinhos Bonecas 
Cueca Calcinha e sutiã 
Pênis Peitos e vagina 

Futebol e vídeo game Ballet 
Boné Brincos, pulseiras, colares, esmaltes 

Bermuda Saia e vestido 
Cafajestes Românticas 

 
AVALIAÇÃO 
Ao final da dinâmica deve ser feita uma discussão 

com os alunos, demonstrando que é necessário conhecer a 
pessoa antes de criar um pré-conceito sobre a mesma; que 
a roupa, o gênero e a orientação sexual não definem o 
caráter de ninguém, e que não existem “coisas de 
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meninos” e “coisas de meninas”, mas sim objetos, roupas, 
cores, brinquedos que podem e devem ser usados por 
ambos os sexos.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O 
que é feminismo. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
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68. JOGO DA VELHA 
Laís Fernanda Machado 

Nathália Hernandes Turke 

Virgínia Prado Xavier 

 
INTRODUÇÃO 
O uso de aulas práticas e diversificadas na sala de 

aula é de extrema importância para a aprendizagem dos 
alunos porque faz com que os mesmos mantenham o foco 
e aprendam de maneira lúdica e divertida, principalmente 
se tratando de crianças e adolescentes.  

Dentre muitas estratégias, o uso de atividades as 
quais colocam em prática assuntos do dia-a-dia faz com 
que o interesse dos alunos aumente drasticamente por 
visualizarem que será aplicado, em sua vida, o que foi 
aprendido.   

O jogo aqui proposto tem base no Jogo da Velha 
tradicional onde os grupos marcarão "X" e "O", porém 
cada casa a ser marcada tem um número que corresponde 
a uma pergunta sobre o conteúdo trabalhado em sala de 
aula. 

 
OBJETIVO(S) 
Melhorar tanto o desempenho quanto o índice de 

interesse dos alunos. Revisar um conteúdo. 
 
MATERIAIS 

 Quadro negro 
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 Giz 
 Perguntas sobre a matéria trabalhada 
 Pedaços de papéis ou de cartolina 

 
PROCEDIMENTOS 
O professor deve preparar antes da aula perguntas 

direcionadas para o assunto no qual ele quer avaliar os 
alunos, as quais deverão ser escritas em pequenos pedaços 
de papéis ou cartolinas. As perguntas deverão ser 
adequadas para a série dos alunos e principalmente para o 
conteúdo que foi passado durante as aulas teóricas.  

A sala será dividida em dois grupos e logo em 
seguida será decidido qual dos dois irá começar o jogo. 
Esse grupo deve sortear uma pergunta e terá 1 minuto (ou 
o tempo que o professor achar mais apropriado) para 
responder a mesma. Se o grupo não souber qual a resposta, 
a pergunta será passada para o outro grupo.  

O grupo que acertar terá o direito de marcar no 
quadro uma peça do jogo, tentando, então, completar o 
jogo da velha, como tradicionalmente é jogado. 

Ao final, os ganhadores serão devidamente 
premiados conforme a vontade do professor.   

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
Dica: premiar os dois grupos pela participação 

(mesmo que o vencedor ganhe algo a mais). 
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AVALIAÇÃO 
Durante a realização do jogo o professor pode 

verificar se os objetivos de sua aula foram cumpridos, 
então o professor vê o resultado de sua aula ao final dela. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DAMKER, H et alii. (1990). Planejamento participativo 
nas escolas: retomando aspectos essenciais. Revista da 
Educação. Brasília. v.19, nº75 
ESTRELA, A.; NÓVOA, A. (org.) (1993), Avaliações em 
Educação: Novas Perspectivas. Porto. Porto Editora. 

 
ANEXOS 
 

 
Figura 22. Alunos sorteando a pergunta a ser respondida. 
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Figura 23. Alunos marcando os pontos no quadro após 

responderem corretamente a questão. 
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69. SEXUALIDADE NA ESCOLA 
Angélica Florenzano Penha 

Carolina Gomes da Silva 

Jéssica Barbieri Ferreira 

Raiane Lesley Santos Dainese 

 
INTRODUÇÃO  
A reprodução é a origem e o destino do ser vivo. 

Milhares de anos de evolução resultam no mais adaptado 
em sobreviver e se reproduzir, e passar para a prole seus 
genes. Com o ser humano, não poderia ser diferente. 
Porém, o que nos diferencia –nesse aspecto- dos outros 
animais, é o fato de que o sexo -para nós- não se resume 
apenas em reprodução. O sexo é uma atividade do prazer, 
é uma liberdade de expressão, é o controle do próprio 
corpo. 

Essa diferença – a Sexualidade- é tratada como se 
não existisse. Julgam-na como imoral, e as pessoas que 
assumem a sua sexualidade, ainda mais se essa não for a 
convencional, como indignas. A Sexualidade e a 
Reprodução não é nada mais do que uma avalanche de 
hormônios. Eles garantem que sejamos atraentes para os 
parceiros -através de feromônios e protuberâncias físicas- 
e que nosso corpo tenha os componentes necessários para 
a formação do ovulo, do espermatozoide, das estruturas 
que os abrigam, e finalmente, para o desenvolvimento do 
embrião. Também são eles (e a psique) que nos 
proporcionam o sentimento do prazer, seja por estar 
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apaixonado ou em êxtase. Se é algo tão natural, porque o 
tema é tratado com tanto desconforto? 

A sociedade vive, desde o século XVIII, com a 
ascensão da burguesia, uma fase de repressão sexual. O 
sexo passa a ser algo íntimo, restrito e silencioso, e o 
prazer é visto como algo errado. Esse abafamento trouxe 
uma série de consequências: positivamente, contendo a 
natalidade e negativamente por transformar o tema em 
algo indiscutível. As pessoas têm vergonha de falar sobre 
sexo, e por isso acabam não exigindo o uso de 
preservativos, não utilizam corretamente os métodos 
preventivos, não aceitam e/ou não sabem lidar com a 
própria sexualidade e com a dos outros. A sexualidade, o 
sexo, o prazer e a reprodução está presente 
intrinsecamente em todos nós. Portanto, faz-se necessário 
quebrar os tabus, Sem pré-conceitos e sem dogmas para 
dar liberdade e responsabilidade sexual. 

Em vista da importância do tema, elaborou-se este 
roteiro didático com o intuito de colaborar para a 
abordagem do tema na escola. 

 
OBJETIVO(S) 
Gerar a capacidade de discernir qual a melhor 

maneira de se prevenir contra as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST’s), bem como seu tratamento. 
Entender os processos dos anticoncepcionais no 
organismo humano. Discutir o impacto da gravidez 
precoce ou indesejada. Refletir o que significa uma vida 
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sexual saudável, com a prevenção correta e 
responsabilidade. 

 
MATERIAIS   

 Prótese do órgão sexual masculino de borracha 
 Camisinha feminina 
 Camisinha masculina 
 DIU 
 Pílula anticoncepcional 
 Adesivo anticoncepcional 
 Diafragma 
 Pomada ou creme anticoncepcional 
 Anel vaginal 
 Imagens ilustrativas sobre o ciclo menstrual 
 Imagens ilustrativas sobre ISTs 

 
PROCEDIMENTOS  
Propõe-se as seguintes etapas para a abordagem do 

tema: 
1. Discussão sobre o que é sexualidade. Quais os 

conhecimentos que os alunos têm previamente sobre o 
assunto.  

2. Apresentação de métodos contraceptivos: Como 
funciona? Quando usar? Por que usar? Quais as 
diferenças entre os diversos anticoncepcionais?  

3. Discussão sobre a importância de frequentar um 
médico com regularidade. 
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4. Discussão e reflexão sobre o que foi aprendido durante 
a oficina proposta. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADOLESCÊNCIA, Vivendo a. Sexualidade. Disponível 
em: <http://www.adolescencia.org.br/site-pt-
br/sexualidade>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
DST. Doenças sexualmente transmissíveis. Disponível 
em: <http://www.dst.com.br/>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
INFOESCOLA. O que é sexualidade? Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/sexualidade/o-que-e-
sexualidade/>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
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70. SEXUALIDADE  
Caroline Gaiguer da Cruz 

Juliana Benassi Marinho 

 
INTRODUÇÃO  
A adolescência é uma fase de mudanças e 

descobertas marcada pelo desenvolvimento da 
personalidade, a busca pela independência individual e 
integração social, modificações físicas e 
comportamentais, ou seja, parte da formação do indivíduo. 
Quando, lembramos de tudo isso é inevitável deixar de 
pensar em um aspecto muito importante para essa fase, a 
sexualidade. Por isso, é consenso entre os docentes a 
importância de discutir esse aspecto com os alunos. 

 
OBJETIVO(S) 
Identificar os mitos e crenças dos alunos em relação 

aos seus conhecimentos prévios sobre sexualidade. 
Derrubar mitos e crenças de senso comum. Iniciar e 
trabalhar a educação sexual dos alunos. Conscientização 
dos alunos para o uso de preservativos. Alertar sobre 
infecções sexualmente transmissíveis. 

 
MATERIAIS:  

 Papel kraft (dinâmica 1); 
 Fita adesiva (dinâmica 1); 
 Canetas (dinâmica 2); 
 Giz de cera (dinâmica 1); 
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 Papel colorido - amarelo, vermelho e verde 
(dinâmica 2); 

 Cartolina branca ou três caixas de papelão 
acopladas (dinâmica 2); 

 Pedaços pequenos de papel (dinâmica 2 e 4); 
 Cola (dinâmica 2 
 Preservativos femininos e masculinos (dinâmica 

3). 
 

PROCEDIMENTOS  
Para trabalhar essa temática, elaboramos as 

seguintes dinâmicas: 
1) Conhecendo seu corpo  

  Após separar a turma em dois grupos (meninas e 
meninos), dois voluntários – um de cada sexo – deitam-se 
em um papel kraft, onde os meninos desenham o contorno 
de uma menina, e vice-versa. Depois de desenhar o 
contorno, os krafs são colados na parede com fita adesiva 
e os adolescentes de seus respectivos grupos desenham as 
partes anatômicas referentes à sexualidade feminina e 
masculina. O professor auxilia quanto à anatomia, bem 
como abrem discussões sobre questões relevantes. Essa 
dinâmica é mais indicada para o ensino fundamental, 
aliada ao conteúdo de sistema reprodutor, corpo humano.  

2) Tira-põe 

 Os alunos, com uma camisinha masculina e com 
uma camisinha feminina, disponibilizadas pelo professor, 
ensaiam colocar a camisinha. Enquanto um aluno imita a 
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genitália com os dedos, o outro aluno coloca e tira o 
preservativo e serão avaliados pelos demais alunos. 

3) Viagem dos sonhos 

O professor distribui quadrados de papel sulfite para 
todos os alunos, cada um com uma marcação no topo (X, 
bolinha e triângulo). A viagem aproxima-se do fim, e os 
alunos precisam recolher três assinaturas dos colegas que 
mais gostam para lembrar deles em casa. Uma música 
pode ser colocada para auxiliá-los a entrar no clima. Após 
todos terem recolhido as assinaturas, lhes é revelado que 
cada símbolo era um parceiro sexual que eles se 
relacionaram durante a viagem, e cada símbolo tinha um 
significado: X - pessoa saudável, círculo – pessoa 
portadora de HIV, triângulo – pessoa portadora de HIV 
que utilizou o preservativo. O docente alerta os jovens o 
quão rápido uma doença pode se alastrar sem o devido 
cuidado, e o quão fácil pode-se contraí-la porque muitas 
doenças são assintomáticas. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
O professor pode escolher a ordem das dinâmicas, e 

também quando aplicá-las conforme o contexto da sala de 
aula onde trabalha.   

 
AVALIAÇÃO  
Como forma de avaliação, o professor pode aplicar 

um questionário tratando de mitos sobre sexualidade. Os 
alunos respondem anonimamente sobre algumas frases 
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que aparecem no senso comum. Ao mesmo tempo, cabe 
ao docente discutir, junto com a turma, as verdades e 
mentiras sobre as frases e qual o efeito delas na sociedade: 
1. O homem tem várias parceiras porque sente mais 

desejo sexual que a mulher 
2. Uma pessoa pode ter uma infecção sexualmente 

transmissível sem ter nenhuma dor aparente 
3. O fornecimento de métodos contraceptivos para 

adolescentes requer a autorização dos pais ou 
responsáveis 

4. Uma mulher pode engravidar mesmo que o homem 
ejacule fora do aparato vaginal  

5. Como confio no meu (minha) namorado (a) não preciso 
usar camisinha 

6. A pílula do dia seguinte substitui a pílula 
anticoncepcional, e pode ser utilizada continuamente  

7. Os grupos de risco para AIDS são os homossexuais, os 
drogados, os hemofílicos e as pessoas que tem diversos 
parceiros ou parceiras, exclusivamente  

8. Quando uma pessoa saudável compartilha objetos e 
beija uma pessoa soropositiva pode contrair HIV 

9. A mulher pode saber exatamente o dia que irá ovular 
através de métodos como a tabelinha 
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71. TEATRO DO TROCA 
Caroline Gaiguer da Cruz 

Juliana Benassi Marinho 

 
INTRODUÇÃO  
A adolescência é uma fase de mudanças e 

descobertas marcada pelo desenvolvimento da 
personalidade, a busca pela independência individual e 
integração social, modificações físicas e 
comportamentais, ou seja, parte da formação do indivíduo. 
Quando lembramos de tudo isso é inevitável deixar de 
pensar em um aspecto muito importante para essa fase, a 
sexualidade. Por isso, é consenso entre os docentes a 
importância de discutir esse aspecto com os alunos.  

Podemos ilustrar esse pensamento com um trecho do 
documento Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Orientação Sexual elaborado pela Secretaria de Educação 
Fundamental (...) “a discussão de questões polêmicas e 
delicadas, como masturbação, iniciação sexual, o “ficar” e 
o namoro, homossexualidade, aborto, disfunções sexuais, 
prostituição e pornografia, dentro de uma perspectiva 
democrática e pluralista, em muito contribui para o bem-
estar das crianças, dos adolescentes e dos jovens na 
vivência de sua sexualidade atual e futura.”  

A escola é, sem dúvida, o ambiente mais adequado 
para tratar de questões como essas, mas também é um 
desafio, por ser um “tabu”. Para abordar essas questões de 
sexualidade, é essencial o diálogo entre aluno e professor 
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e a capacitação do mesmo para explorar o tema, utilizando 
metodologias adequadas e eficientes. 

 
OBJETIVO(S) 
Encenar situações estereotipadas e polêmicas 

presentes atualmente na sociedade, culminando em uma 
discussão sobre os valores éticos e morais apresentados na 
cena.  

 
MATERIAIS  

 Roteiros para todos os participantes 
 

PROCEDIMENTOS  
Com o roteiro em mãos, o professor designa cada 

aluno a um papel, sendo que os meninos representam os 
papeis femininos, e as meninas os papeis masculinos. A 
presença de um narrador auxilia na prática.  

Após a cena, o professor questiona os voluntários 
sobre qual foi o sentimento deles ao representar um papel 
do sexo oposto, além de indagar seus alunos sobre as 
questões éticas e morais da cena, levando à discussão do 
tema apresentado na cena. 

 
ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
O assunto da cena varia de acordo com o aspecto que 

cada professor sente a necessidade de expor aos alunos, 
sendo os temas mais comuns na área de sexualidade: 
machismo, estupro, abuso de poder no trabalho, em casa e 
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afins, incesto, pedofilia, homofobia, consequências do 
sexo sem proteção. 

 
AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar seus alunos pela sua 

participação no teatro e no debate ou pedir um relatório 
com os tópicos pertinentes da discussão.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Compreensão sobre sexualidade e sexo nas escolas 
segundo professores do ensino fundamental. Revista da 
Escola de Enfermagem da USP; 44(1): 205-12, 2010. 
SANTOS, Lucinéia de Assis Costa. Sexualidade na 
adolescência. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Especialização em saúde para professores do ensino 
fundamental e médio. Universidade Federal do Paraná. 
2011. 
SORES, Sônia Maria; AMARAL, Marta Araújo; SILVA, 
Líliam Barbosa; SILVA, Patrícia Aparecida Barbosa. 
Oficinas sobre sexualidade na adolescência: revelando 
vozes, desvelando olhares de estudantes no ensino médio. 
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72. VIAGEM DOS SONHOS 
Caroline Gaiguer da Cruz 

Juliana Benassi Marinho 

 
OBJETIVO(S) 
Mostrar aos alunos que, sem a camisinha, uma 

infecção sexualmente transmissível (IST) pode se alastrar 
rapidamente na sociedade.  

 
MATERIAIS  

 Quadrados de sulfite com marcações no canto superior 
direito, sendo aproximadamente 80% dos cartões de 
marcação X, 15% marcação O e 5% de marcação Δ. 

  
PROCEDIMENTOS  
O professor distribui o papel com a marcação para 

todos os alunos, e contar que eles farão uma viagem. Ao 
deixar soltar a música, os alunos andam pela sala. Quando 
a música parar, simbolizando o término da viagem, cada 
aluno coleta 3 “assinaturas” de seus companheiros de 
viagem que mais gostam, anotando em seu próprio sulfite 
o símbolo escrito no papel do amigo. Após, todos sentam 
e o professor explica que os símbolos preenchidos em seus 
papeis são as pessoas com as quais o aluno teve atividade 
sexual durante a viagem. A marcação X representa uma 
pessoa saudável. A marcação O, uma pessoa com AIDS e, 
a marcação Δ, uma pessoa com AIDS que utilizou 
preservativo para o ato sexual.  
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  
É interessante levantar com os alunos à uma 

discussão após a prática, levando-os a compreender o quão 
rápido uma IST se alastra sem o preservativo, reforçando 
que seu uso é essencial em todas as relações sexuais.  

O papel sulfite em branco é uma analogia que, 
externamente, somos todos iguais. Não é possível saber, 
somente ao olhar para uma pessoa, que ela tem ou não 
alguma infecção. Por isso, confiar torna-se um âmbito 
complicado.  

 
AVALIAÇÃO 
A participação do aluno nessa prática é essencial, 

sendo assim uma ótima ferramenta de avaliação a sua 
participação.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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