
 

 

Material complementar para orientação da Sistematização 

Genética e organização celular (CIE9_08VE01) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para a etapa da Sistematização, sugere-se atenção aos conceitos abaixo: 

● Após o término do tempo estipulado para a troca entre os grupos, você 

deve fazer uma sistematização de que os seres vivos possuem em comum 

o fato de terem as células como sua menor unidade estrutural. Todos os 

seres vivos, portanto, possuem células. 

● Entre os seres vivos há uma diferença quanto ao tipo de célula 

(procariontes e eucariontes) e a quantidade de células que os compõem 

(unicelulares e pluricelulares). 

● Podem existir seres vivos procariontes (que não possuem núcleo 

organizado protegendo seu material genético) ou células eucariontes (que 

possuem membranas internas formando um núcleo organizado ao redor 

do material genético). Os seres humanos, os demais animais, os fungos e 

os vegetais, por exemplo, são todos seres eucariontes. Já as bactérias são 

seres procariontes. No caso da estação AMARELA e da estação ROXA, é 

importante que os alunos percebam a presença do núcleo nas células, 

sempre protegendo o material genético dos seres vivos eucariontes. 

● Quanto à quantidade de células, os seres podem ser unicelulares (quando 

possuem apenas uma célula) ou pluricelulares (quando possuem duas ou 

mais células). Bactérias, algas microscópicas e alguns fungos são 

exemplos de unicelulares. Seres humanos, demais animais e os vegetais 

são exemplos de seres pluricelulares. Isso deve ser observado na estação 

VERMELHA. 

● As células possuem diversas estruturas chamadas de organelas 

citoplasmáticas, que são como os seus “pequenos órgãos”. Relembre com 

os alunos as funções de algumas organelas como a mitocôndria (que faz a 

respiração celular), os lisossomos (que fazem a digestão intracelular) e o 

retículo endoplasmático liso (que faz o transporte de substâncias no 

interior da célula). No caso da estação AMARELA e da estação ROXA, é 

importante que os alunos percebam a presença de estruturas internas 

nas células. 

● É importante lembrar que as células são unidades funcionais 

independentes. Assim, elas possuem todas as estruturas necessárias ao 

seu próprio funcionamento. 

● Nos seres pluricelulares há células envolvidas na reprodução, na 

movimentação, na digestão, na respiração, entre outras funções. É 

importante destacar que, de acordo com a função a ser desempenhada, a 

célula terá uma morfologia (formato) e uma fisiologia (funcionamento) 

diferente.  

● Quem determina a morfologia e a fisiologia das estruturas celulares é o 



 

 

seu material genético. Retome com eles que o material genético é 

formado por tipos de substâncias chamadas de ácidos nucleicos. Eles 

podem ser o DNA (em português ADN) ou o RNA (em português ARN). A 

função do material genético é servir de base para a transmissão de 

informações e produção de proteínas, que mantém o funcionamento da 

célula de um ser vivo e a sua reprodução, repassando as suas 

informações aos seus descendentes. 

● O material genético vai ajudar a definir as características, o 

funcionamento dos órgãos e até mesmo o comportamento dos seres 

vivos. Peça para que eles reflitam: quando vocês nasceram, alguém os 

ensinou a chorar, a piscar ou a urinar? Não, pois estes são 

comportamentos inatos, são comportamentos definidos pelo nosso 

material genético, que não aprendemos com ninguém. 

● O slide da etapa de sistematização apresenta uma célula animal e, 

portanto, uma célula eucarionte. Note que algumas estruturas foram 

destacadas com um círculo vermelho. Elas representam o foco da nossa 

aula: as estruturas celulares ligadas às informações genéticas. 

● A variedade de características dos seres vivos está relacionada à carga 

genética contida em suas células. Ou seja, variações em seu material 

genético (genótipo), produzem diferentes características nos seres vivos 

(fenótipos).  Plano de aula que aborda esta temática: CIE9_09VE01.   

● Peça que os alunos registrem a sistematização em seu caderno, como um 

material de estudo. Você também pode pedir que a sistematização seja a 

elaboração coletiva de um parágrafo que tente responder: Como podemos 

relacionar os conceitos trabalhados na atividade às perguntas feitas no início 

da aula?  


