
Rascunho do plano de aula de Ciências 

Código do plano Questão disparadora Contexto Mão na massa 

 

CIE9_08VE01 

 

Habilidade da 

BNCC:  

(EF09CI08) 

Associar os 

gametas à 

transmissão das 

características 

hereditárias, 

estabelecendo 

relações entre 

ancestrais e 

descendentes. 

 

 

Questão disparadora:  

 

Do que estes seres 

vivos são formados? 

Que estruturas 

determinam as suas  

características ? 

 

 

 

Observando 

seres vivos 

 

Observando 

seres vivos, 

podemos ver 

que existem 

semelhanças e 

diferença entre 

eles. Todos os 

seres vivos 

possuem um 

metabolismo, se 

alimentam e 

interagem com 

o meio, por 

exemplo. 

Porém, alguns 

são 

microscópicos e 

outros são 

enormes!  

 

 

Organize os alunos em pequenos grupos  estabelecendo que um 

deles deve ficar responsável por registrar algumas observações feitas 

por seu grupo, que serão compartilhadas em um momento posterior. 

Explique a atividade usando o slide projetado ou imprima as imagens 

no arquivo disponível em: (INCLUIR LINK!) 

Caso você não possua uma impressora, você pode colocar as 

indicações da atividade no quadro e pedir que eles registrem em seus 

cadernos. Lembre-se apenas de deixar um certo tempo disponível 

para isso.  

 

Leia as indicações para as atividades: 

1. Dividam-se em grupos e organizam-se para passar por 3 

estações. Cada uma delas possui diferentes materiais.  

2. Após passar pelas 3 estações, tentem responder: Do que estes 

seres vivos são formados? Que estruturas determinam as suas  

características ? 

 

Peça que os alunos produzam um pequeno registro de suas 

discussões na folha recebida.  

Você pode estipular com os alunos um modo de organização do 

tempo, com momento de construção, de observação das produções e 

de debate dentro do grupo. Ajude a marcar esses tempos, indicando-

os no quadro, por exemplo. Caso esteja usando projeção de imagens 



e tenha acesso à internet, poderá usar também o cronômetro on line 

disponível no link https://relogioonline.com.br/cronometro/. 

 

Possibilidades de sistematização:  

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 diversas características, como o metabolismo (conjunto 

de processos químicos que mantém seus sistemas em 

funcionamento), respiração, alimentação, interação com o meio, 

presença de material genético e, o que é mais importante na aula de 

hoje, serem formados por uma estrutura chamada de célula. As 

células são as menores unidades formadoras dos seres vivos, desde 

uma bactéria até uma baleia azul. A diferença entre os seres está 

ligada, entre outros fatores, ao tipo e à quantidade de células que os 

seres possuem. Retome com eles os tipos de células existentes 

(procariontes e eucariontes) e as características de cada uma delas, 

dando exemplos de seres que as possuem, como trazido na estação 

AMARELA. Continue falando sobre a quantidade de células que os 

organismos podem possuir (uni ou pluricelulares), retomando 

exemplos trazidos na estação VERMELHA. Por fim, indique que as 

células possuem diversas estruturas que estão ligadas ao seu 

funcionamento, como “órgãos microscópicos”, que realizam funções 

como respiração, nutrição, excreção e reprodução celular, assim 

como nosso corpo como um todo. Na aula de hoje, nos interessou 

conhecer as estruturas responsáveis por determinar as características 

dos seres vivos. Elas são chamadas de cromossomos e, no nosso 

caso, ficam protegidas em nossas células, guardadas nos núcleos. O 

https://relogioonline.com.br/cronometro/


material genético é quem determina nossas características, o 

funcionamento dos nosso órgãos e, algumas vezes, até mesmo nosso 

comportamento!  Retome o que foi apresentado na estação ROXA. 

Indique que outros conhecimentos sobre células e características dos 

seres vivos serão melhor estudados em aulas posteriores, por 

exemplo, falando sobre a origem deste material genético. Você pode 

pedir que a sistematização seja a elaboração de um parágrafo que 

tente responder como podemos relacionar a atividade do mão na massa 

com as perguntas feitas?. Lembre-se de deixar um tempo da aula 

disponível para a reorganização  da sala. 

Caso queria retomar algumas questões iniciais sobre a  célula, indica-

se o plano CIE6_05VE01, que introduz o tema da Citologia aos 

estudantes do ensino fundamental II. 

    

 

 

 

 

 


