
Teia e Cadeia Alimentar

(Israel Carvalho)

Para entender o funcionamento de qualquer ecossistema, é essencial compreender as
relações de alimentação que nele ocorrem. As relações de alimentação demonstradas entre os
grupos de organismos podem ser estudadas pela análise das cadeias e teias alimentares.  As
cadeias alimentares podem ser definidas como as relações de alimentação existentes entre os
seres  vivos de um ecossistema.  Ela  mostra,  de  maneira  unidirecional,  como a  energia  e  os
nutrientes fluem entre os seres vivos de uma determinada área.

A teia  alimentar  mostra  as  relações  alimentares  entre  os  organismos  de  um  dado
ecossistema,  mas  não  de  forma  unidirecional.  As  teias  são  formadas  por  várias  cadeias
alimentares que se cruzam, demonstrando, assim, que um dado organismo pode ter diferentes
hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar mais de um nível trófico em um ecossistema. 

Com base nesses conhecimentos dentro do projeto biologia educacionais, no dia 1 de
setembro foram realizadas atividades com o 7° ano do turno da tarde. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

 Como os seres vivos estão relacionados;
 Como matéria e energia são transferidas por meio de nutrição.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS:

 Relação entre produtores, consumidores e decompositores;
 Níveis tróficos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

O  projeto  será  dividido  em  três  aulas,  na  primeira  etapa  serão  apresentados  aos
educandos através de uma aula expositiva dialogada os tipos de alimentação dos animais, logo
em seguida na segunda aula será apresentado à cadeia alimentar, na terceira aula a turma irá ser
dividido em grupos onde os alunos irão realizar uma atividade com a brincadeira de mímica,
onde  quatro  integrantes  de  cada  grupo  irão  receber  dicas  de  um  determinado  animal,  sua
alimentação e seu modo de vida e tentar fazer com o que os colegas consigam identificar o
animal através da mímica. 

AVALIAÇÃO:

A avaliação foi feita com base na participação dos alunos, no qual houve grande 
participação, devido aos alunos já terem visto o conteúdo no inicio do ano, o que contribuiu 
muito para a atividade.



REGISTRO DE INTERVENÇÃO:

Foto 1: Bolsista – ID apresentando o tema.

Foto 2: Bolsista apresentando o que é nível trófico.



Foto 3: Alunos participando do jogo de mímica.
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