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10. Visualização de ciclose celular em células vegetais

5. Apresentação
6. Introdução
7. Capítulo 1 - Pré-visita
8. A pré-visita no Espaço Célula
8. Capítulo 2 - Visita

11. Visualização de células humanas em esfregaço de mucosa 
bucal

8. Visualização de células vegetais em epitélio de cebola

12. Visualização de Nematoides parasitas de invertebrados
13. Capítulo 3 - Pós-visita

19. Referências bibliográcas

15. Construção de um microscópio com materiais recicláveis: 
uma alternativa na realização de atividades práticas em sala 
de aula

20. Anexos

15. Capítulo 4 - Dando continuidade às observações

14. Bingo didático: uma atividade lúdica como reforço na 
construção da aprendizagem
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não só complementação na formação inicial, mas também in-
serção como monitores em atividades extensionistas.
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Questões para discussão/Atividades I – Entrevistando o colega: A) Qual é a 
importância da etapa de “Pré Visita”? B) Você costuma apresentar o local aos alunos 
antes de uma visitação? Por quê? C) Dentro da sua realidade escolar, como seria  
possível desenvolver essa etapa?

Capítulo 2

Sugestões para abordagem da Pré Visita: os monitores vão até a escola para 
apresentar o local de visitação; o professor vai até o local conhecer para, depois, 
expor aos alunos o que viu; pesquisa sobre o local na web, feita pelos alunos; 
através do relato de outros alunos que já visitaram o local.

-

-
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Etapas de preparação da lâmina de epitélio de cebola para visualização de células vegetais.
Fonte: Espaço Célula/UFSM 2018

O que pode ser trabalhado?
- As estruturas celulares que podem ser melhor exploradas a partir do que 
será visto são: parede celular, núcleo e vacúolo. 

Dica 3:

.
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O que pode ser trabalhado? 
- Aqui além da ciclose poderão ser explorados outros assuntos como por 
exemplo, o processo de fotossíntese. 

, , , ,
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Etapas de preparação da lâmina de células humanas
Fonte: Espaço Célula/UFSM 2018

.

,

.



12

Fonte: Espaço Célula/UFSM 2018
Etapas de preparação da lâmina de Nematoides parasitas de invertebrados.

.

com
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- Nessa prática além de trabalhar o conceito de que organismos são formados 
por células, é possível explorar assuntos como parasitismo e Filo Nematoda. 

O que pode ser trabalhado? 

- Essas práticas podem ser realizadas com pessoas não escolarizadas ou em 
séries iniciais do Ensino Fundamental, adotando um caráter lúdico, através da 
ideia de descoberta do mundo microscópico;

- Também é possível atender alunos de Ensino Médio e Superior, desde que as 
abordagens se adequem ao respectivo nível de ensino.

Recomendação Pedagógica:

- Aos alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, é possível trabalhar a 
partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a unidade temática “Vida 
e Evolução” e o objeto temático “Célula como unidade da vida”. E assim, 
desenvolver a habilidade referida em EF06CI05: “explicar a organização 
básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres 
vivos.”

Questões para discussão/Atividades II – Entrevistando o colega: 
- Qual das práticas os seus alunos achariam mais interessantes? Por quê?
- Em que você acha que a realização dessas atividades durante a visitação 
contribuíram para a aprendizagem dos alunos? O que você sugere?
- Dentro da realidade da sua escola, é possível que essas atividades sejam 
replicadas? Por quê?

,

,
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- Jogos didáticos com assuntos da visita para relembrar informações 
(tabuleiro, bingo, memória, quiz, etc); redação de relatórios descrevendo as 
atividades; construção de um mural de memórias da visita (o que foi visto, o 
que foi mais interessante); roda de conversa sobre as impressões dos alunos 
sobre a atividade; organização de álbum com as fotos da visita. 

Sugestões de atividades Pós-Visita:

A) Professor, como você conduzira uma etapa pós-visita? B) Quais as 
atividades que você acredita que seus alunos gostariam mais como atividade 
pós-visita?  C) A inclusão de atividades pós-visita nos planejamentos da sua 
escola são comuns? Por quê? D) Qual a maior contribuição que o momento 
pós-visita traria para o processo de ensino-aprendizagem?   

Questões para discussão/Atividades III – Entrevistando o colega 
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Microscópio de garrafa pet: materiais e modo de fazer
Fonte: Espaço Célula/UFSM 2018

- Dando continuidade às observações

:

, :
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DICAS! 

- Utilize tampinha com lacre 
removível (2), pois as com 
lacre fixo (1) atrapalham a 
visualização dos objetos; 

Fonte: Espaço Célula/UFSM 2018

- As lentes podem ser retiradas de 
sucata eletrônica: leitores de CD, 
DVD, mouses. Não é necessário 
retirar as lentes das bases onde elas 
estão apoiadas.

Fonte: Espaço Célula/UFSM 2018

Como utilizar o microscópio? 

Utilize uma fita adesiva transparente para 
fixar o material que deseja observar. 
Posicione a fita de forma que o material 
fique centralizado, conforme imagem à 
esquerda.  Aponte o microscópio para a 
luz, e gire a tampa para dar o foco.
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Esquema didático do funcionamento de uma lente de aumento.
Fonte: Espaço Célula/UFSM 2018.

- Célula vegetal (basta colocar, sob a fita adesiva, um pedaço de 
epitélio de cebola roxa); insetos; grão de pólen; pena; fio de cabelo; 
etc. 

Sugestões do que observar no microscópio de PET:
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- Já no 5º ano, pode ser trabalhada, na mesma unidade temática (Matéria e 
energia), o objeto do conhecimento “reciclagem”, cuja habilidade a ser 
desenvolvida é a EF05CI05: “construir propostas coletivas para um consumo 
mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a 
reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida 
cotidiana.”

Recomendação Pedagógica:
- A atividade de montagem do microscópio pode ser trabalhada desde o 3º ano 
do Ensino Fundamental, indo de encontro à unidade temática “Matéria e 
energia” e ao objeto temático “Efeito da luz nos materiais” auxiliando assim no 
desenvolvimento da competência EF03CI02: “experimentar e relatar o que 
ocorre com a passagem da luz através de objetos transparentes (copos, janelas 
de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies polidas 
(espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e 
outros objetos de uso cotidiano).”

- Também é possível abranger alunos de outros níveis de ensino, desde que a 
abordagem seja readequada. 

Questões para discussão/Atividades IV – Entrevistando o colega: 
A) Professor, você considera que o microscópio de PET pode servir de apoio a 
atividades práticas no ensino de Ciências?   B) O que você gostaria que os 
alunos observassem com ele? C) Quais assuntos poderiam ser explorados com 
o uso desse microscópio?  D) Dentro da realidade da sua escola, o microscópio 
de PET faria diferença nas aulas de Ciências?
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