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Ensino médio 

SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução Cada célula é uma unidade de vida estrutural e funcional envolvida           
por uma membrana. Todas as células surgem de células já          
existentes, por meio da divisão celular. As células cumprem         
diferentes funções a fim de manter a integridade do organismo.          
(TORTORA; DERRICKSON, 2017). A célula é um conceito–chave        
na organização do conhecimento científico (PALMERO;      
MOREIRA, 1999). Em suma, o ensino de Citologia possui sua          
importância reconhecida, pois representa um passo relevante para        
a promoção do interesse científico, indo além da memorização de          
conceitos (MACIEL; FÁVERO, 2012). 

Objetivo Confecção e exposição de maquetes para o ensino da célula          
animal e vegetal. 

Regras e/ou 
Procedimentos 

 
A maquete poderá ser confeccionada com isopor, massinha de         
modelar, papelão, guache e papel cartão. A produção do material          
poderá ser realizada pelo docente, discente ou em conjunto. Caso          
os alunos produzam é importante que o docente faça uma          
introdução em sala referente ao conteúdo, ou indique um livro          
didático para que os alunos possam consultar no decorrer da          
atividade. O livro indicado deverá seguir a modalidade de ensino,          



de tal modo que não seja inferior ou superior a essa modalidade. É             
importante que todas as organelas estejam presentes na maquete.         
O aluno também poderá colocar uma legenda abaixo de cada          
estrutura. É indicado que o texto da legenda seja curto e objetivo. 

Aplicabilidade Essa prática elaborada para o ensino médio é também viável para           
o ensino fundamental, podendo a exposição ser realizada da         
mesma forma. Com relação ao conteúdo, esse poderá ser         
introduzido de forma sucinta, já que os alunos terão mais contato           
com a citologia no ensino médio. 

Pós-Atividade A exposição das células permite que os alunos assimilem melhor o           
conteúdo dos livros. Nessa atividade é possível conhecer as         
estruturas e funções da célula animal e vegetal, além de identificar           
as diferenças entre ambas. Ao elaborar o material, o aluno          
trabalha a sua criatividade e cognição. O trabalho em grupo          
também é possível nessa prática, sendo importante no        
desenvolvimento das relações humanas.  
A avaliação pode ser a partir da confecção e do trabalho em grupo             
para a realização da maquete. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

                                                               Figura 1: Demonstração da célula vegetal e célula animal. 
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