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SOBRE A ATIVIDADE 
Introdução:  Citologia é uma importante matéria dentro das ciências        

biológicas, sendo muito cobrada em vestibulares como o Enem.         
Devida a importância curricular, a abordagem deste tema de         
forma lúdica foi apresentada aos alunos do ensino médio para          
melhor compreensão dos conceitos. 

Objetivo:  ● Facilitar o entendimento dos discentes na abordagem do tema; 
● Compreender como são formados os tecidos; 
● Identificar as organelas e suas estruturas; 
● Caracterizar a teoria simbiótica; 
● Compreender o processo de exocitose/endocitose; 
● Analisar as etapas dos processos de multiplicação celular e         

discutí-las; 
● Compreender como surgiu as células eucariontes; 
● Identificar as diferenças entre as células eucariontes e        

procariontes. 
   



 

Regras e/ou 
Procedimentos: 

Aplicar uma aula mostrando termos básicas da citologia como:         
organelas; célula eucarionte e procarionte; formação dos tecidos;        
teoria simbiótica; transporte em quantidade; multiplicação celular.       
Após isso, separe a sala em 3 grupos iguais (se possível) e entregue             
para cada grupo um cartaz com termos ou frases ligadas ao tema. Um             
aluno de cada grupo será escolhido, em um sorteio, para explicar o            
cartaz para o restante do grupo, com uma duração total de           
aproximadamente 2 horas. Após isso, cada aluno que explicou irá          
para outro grupo. Repetir o processo até todos terem explicado os           
cartazes. 

Aplicabilidade:  Poderá ser usada no ensino médio usando algumas alterações que          
estejam de acordo com a matéria já citada em sala. 

Pós-Atividade:  Poderá avaliar os alunos com questões abertas para saber o'que          
entenderam sobre o assunto, ainda mesmo avaliar a apresentação         
que o aluno fez para o restante do seu grupo. 
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