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Viagem ao centro da célula

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados
Biologia

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular
[CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos e
conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras
formas de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico.,
[CN04IF] Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador,
presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a cultura da paz, com
tolerância, integração e harmonia.,
[CN07IF] Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão e
solução de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de procedimentos
éticos, bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade.

Estratégia de aprendizagem
Atividades de fixação, Aula expositiva e/ou dialogada, Avaliação para as aprendizagens,
Elaboração de fichamento, Ensino com pesquisa, Estudo dirigido, Feiras do conhecimento,
Filmes e vídeos, Práticas laboratoriais, Produção de texto, Resolução de exercícios, Sala de
aula invertida, Seminário sobre temáticas em estudo, Utilização de plataforma digital,
Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários
● Computador
● Internet
● Projetor
● 4 morangos
● 1 becker médio (400 mL)
● 1 pipeta ou bastão de vidro
● 1 plástico ziploc
● 1 peneira pequena
● 1 tubo falcon
● 200 ml água destilada
● Álcool (96%) gelado
● 1 funil
● 2 colheres de sopa de detergente neutro
● 1 colher de chá de cloreto de sódio (sal de cozinha)
● Batata
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● 2 colheres de sopa de sal de cozinha
● Água destilada

Como será a oferta do Itinerário Formativo?
Eletiva Orientada

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
O trabalho pedagógico na Eletiva Orientada "Viagem ao centro da Célula" privilegia o
protagonismo e a participação ativa dos estudantes em todos os momentos, seja nas
atividades de iniciação científica (com a realização de pesquisas bibliográficas, produção de
resumos, resenhas, análise de dados, artigos e pré-projeto de pesquisa), seja nas atividades
de debate em grupo para troca de experiências, construção e exposição de opiniões, seja
em momentos de aula expositiva, em que a fala do Docente Responsável sempre busca dar
espaço para a apresentação de questionamentos e interferências positivas pelos
estudantes, seja nas práticas laboratoriais.
<<<<<< EMENTA >>>>>>
TÓPICO I – A DESCOBERTA DO MUNDO NOVO: O MUNDO MICROSCÓPICO
• A importância da descoberta da célula e a invenção do microscópio
• Teoria celular
• Tipos de microscópio e suas características / Técnicas para a produção de lâminas
• Célula procariótica e eucariótica
Aula prática: Observação de alguns tipos de células através de microscópios virtuais.
TÓPICO II – ENVOLTÓRIO CELULAR
• Estrutura da membrana plasmática: modelo mosaico fluido
• Funções da membrana plasmática
• Envoltórios externos à membrana: glicocálix, parede celulósica (características e
funções)
• Permeabilidade celular: transporte passivo (osmose, difusão simples e facilitada)
• Transporte ativo: bombas de sódio e potássio
• Englobamento de substâncias: endocitose (fagocitose e pinocitose) e exocitose
Aula experimental demonstrativa: Transporte de substâncias através da membrana
plasmática.
TÓPICO III – ORGANIZAÇÃO DO CITOPLASMA
• Hialoplasma e exoesqueleto (composição e funções)
• Organelas citoplasmáticas: tipos, características e funções
• Diferenças entre a célula vegetal e animal
Jogos / aplicativos virtuais que auxiliem na identificação das organelas e suas respectivas
funções.
TÓPICO IV: NÚCLEO CELULAR
• Funções do núcleo
• Carioteca ou envoltório celular
• Cromatina e nucléolos
• Cromossomos da célula eucariótica: tipos
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• Ácidos nucleicos: tipos, características da molécula, funções.
• Projeto Genoma Humano
• Análise do genoma e identificação das características/doenças que cada
cromossomo codifica. Construção de um modelo (maquete) com identificação de todas as
regiões que formam o núcleo. Aula experimental demonstrativa: Extração do DNA da cebola
ou do morango
TÓPICO V: CICLO E DIVISÃO CELULAR
• Intérfase: fases e características
• Mitose: importância, fases e características
• Relação da mitose com o câncer
• Meiose: importância, fases e características
• Gametogênese e fecundação
TÓPICO VI: CONHECIMENTO CELULAR INFLUENCIANDO O MUNDO
CONTEMPORÂNEO
Pesquisa sobre:
• Importância do estudo da citologia para a prevenção e cura de doenças.
• Como o estudo da célula propiciou o desenvolvimento das tecnologias atuais.
TÓPICO VI: CONSTRUÇÃO DE UM MICROSCÓPIO CASEIRO
Aula prática / experimental: Construção de um microscópio caseiro e observação de
algumas células.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante a
observação da participação e performance dos estudantes nas atividades desenvolvidas em
sala de aula, tais como: pesquisas bibliográficas; sessões de debate; produção de textos em
forma de resumo e relatórios de aulas práticas e laboratoriais.

Aos estudantes que não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro
momento das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que
refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na
insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será
atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão
também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com
maior facilidade de aprendizagem.
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