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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Segundo o site só biologia, “O habitat é o lugar na natureza onde uma
espécie vive. Por exemplo, o habitat da planta vitória régia são os lagos e as
matas alagadas da Amazônia, enquanto o habitat do panda são as florestas
de bambu das regiões montanhosas na China e no Vietnã.”

Cada  organismo  vive  em  um  habitat  especifico  com  condições
adequadas para sua sobrevivência. Logo, quando são retiradas do seu local
natural e introduzidas em uma nova área, muitas espécies simplesmente
não  conseguem  sobreviver.  Outras,  no  entanto,  acabam  encontrando
condições  favoráveis  e  reproduzem-se  de  maneira  exagerada  por  falta,
muitas vezes, de um predador natural. (SANTOS)

Já o nicho ecológico é um conjunto de condições em que o indivíduo
(ou uma população) vive e se reproduz. Pode se dizer ainda que o nicho é o
"modo de vida" de um organismo na natureza. E esse modo de vida inclui
tanto os fatores físicos - como a umidade, a temperatura, etc - quanto os
fatores biológicos - como o alimento e os seres que se alimentam desse
indivíduo.

Algumas espécies apresentam o mesmo nicho ecológico e, portanto,
competem entre si. Essa competição pode levar uma espécie a migrar para
outra área ou até mesmo pode levar uma espécie à extinção. Existem ainda
algumas  espécies  que,  apesar  de  possuírem  mesmo  nicho,  conseguem
coexistir na mesma área. (SANTOS)

Transmitir  o  conhecimento  sobre  habitat  e  nicho  ecológico  para
alunos do ensino fundamental  é de extrema importância,  pois  os alunos
adquirem uma noção melhor sobre onde os animais vivem, por que vivem
naquele ambiente e como vivem.

Além  disso,  cria-se  uma  ligação  de  habitat  com  nicho  ecológico,
facilitando o entendimento de que um animal mora em um determinado
ambiente devido a sua necessidade de sobrevivência, seu modo de vida.
Com isso, o intuito dessa intervenção foi transmitir esse conhecimento aos
alunos,  introduzindo  dois  conceitos  importantes  da  ecologia  no  ensino
fundamental.



HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 Introduzir  o  conhecimento  de  dois  conteúdos  importantes  da
ecologia;

 Mostrar  a  importância  do  habitat  e  nicho  ecológico  para  a
sobrevivência de diversos organismos;

 Visualizar e compreender a relação entre habitat e nicho ecológico;

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 Conhecer o habitat e nicho ecológico de alguns mamíferos;

 Compreender que o habitat é fundamental para o nicho ecológico;

 Visualizar algumas interações/relações ecológicas.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

 Trabalhos realizados pelos alunos

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Primeiramente será solicitado aos alunos, com antecedência á aula,
que esses se dividam em grupos e será sorteado um mamífero para cada
grupo, onde terão que trazer o habitat e o nicho ecológico desses animas.

Posteriormente será realizada a intervenção no dia 30 de agosto de
2017,com a turma 62 (6°ano) da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Presidente  João  Goulart,  com  o  intuito  de  mostrar  a  importância  do
conhecimento de habitat e nicho ecológico, para uma melhor compreensão
da sobrevivência dos organismos.

De início será realizada uma introdução, abordando os conceitos de
nicho ecológico e habitat. Em seguida será pedido aos alunos que façam
uma roda,  e  que  cada grupo compartilhe  as  informações  adquiridas  em
relação ao habitat e nicho ecológico do seu mamífero. 

Por fim, haverá um questionamento do por que é essencial que cada
organismo viva naquele habitat especifico, observando seu modo de vida.
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A maioria  dos  alunos  levou  o  trabalho  que  lhes  foram pedidos,  e
participaram  da  intervenção,  comentando  algumas  experiências,
respondendo as perguntas, e discutindo o assunto. Com isso, a atividade foi
significativa devido ao entusiasmo e participação.

 Figura 1: Alunos sentados em círculo para discutirem o assunto.

Figura 2: Bolsista-ID lendo um dos trabalhos feito pelos alunos.



Figura 3: Bolsista-ID respondendo uma pergunta dos alunos.

AVALIAÇÃO

A avaliação foi realizada levando em consideração a participação dos
alunos durante as explicações e atividade,  e também com a entrega do
trabalho.
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