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PLANO DE INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

As células  são as  menores  unidades  vivas  de  um organismo,  sendo chamadas,  por  essa
razão,  de  unidades  fundamentais  da  vida.  Elas  são  encontradas  em  todos  os  seres  vivos  e
apresentam algumas diferenças de grupo para grupo. Analisando mais especificamente o estudo da
célula,  percebe-se que os  alunos,  na maioria  das  vezes,  memorizam os  conceitos  ou aprendem
concepções  alternativas  que  não  correspondem  às  aceitas  cientificamente  a  respeito  do  tema
(CARRASCOSA, 2005). Para que os alunos fixassem conceitos sobre o conteúdo, no dia 3 de maio
de 2017  o grupo PIBID da escola Carlota  Vieira da Cunha preparou uma atividade prática de
observação de células vegetais no laboratório de Ciências da escola, com o intuito de despertar a
curiosidade e o interesse dos alunos. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

• Auxiliar os alunos a fixarem conceitos científicos através de aulas práticas.

• Familiarizar os educandos com os materiais presentes no laboratório.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• Conhecer a constituição das células vegetais.

• Reconhecer as células como as menores unidades vivas que formam os seres vivos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

No  primeiro  momento  foi  realizada  uma  roda  de  conversa  com  os  alunos  sobre
citologia, após os alunos foram orientados quanto as regras de laboratório bem como nomenclatura
da vidraria.  Logo, cada aluno foi orientado a fazer uma lâmina da casca de tomate da seguinte
maneira: 1°: Usando o frasco conta-gotas pingar, sobre a região central de uma lâmina, uma gota de
água. 2°: Com o auxílio de uma lâmina de barbear, recortar um triângulo com cerca de 1 cm de lado
na superfície de um tomate maduro. 3°: Com uma pinça de ponta fina retirar a epiderme do pedaço
recortado  (primeira  camada  externa)  e  colocá-la  sobre  a  gota  de  água  na  lâmina.4°:  Cobrir  a
preparação com a lamínula. Retirar as bolhas de ar pressionando levemente a lamínula com a pinça.
5°:Colocar a lâmina com a preparação dentro de um pedaço de papel de filtro dobrado. Pressionar
levemente  para  retirar  o  excesso  de  líquido.  6°:  Observar  ao  microscópio:  focalizar  usando  a
objetiva de 10x e em seguida a de 40x. Girar vagarosamente o micrométrico para obter o melhor
foco. 7°:Fazer um desenho das células observadas.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO:



A intervenção  alcançou  os  objetivos  desejados  uma  vez  que  os  educandos  demonstraram-se
interessados e participativos no decorrer da intervenção.

Figura 1: Os alunos do clube de ciências observando as células vegetais no microscópio.

Figura 2: As bolsistas ID explicando o funcionamento do microscópio e a preparação das lâminas.

Figura 3: Desenho das células observadas realizados pelos alunos.



AVALIAÇÃO:

Os  alunos  foram  avaliados  quanto  ao  nível  de  interesse  no  decorrer  da  atividade  prática  no
laboratório da escola.
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NOTÍCIA

As células  são as  menores  unidades  vivas  de  um organismo,  sendo chamadas,  por  essa
razão,  de  unidades  fundamentais  da  vida.  Elas  são  encontradas  em  todos  os  seres  vivos  e
apresentam algumas diferenças de grupo para grupo. Analisando mais especificamente o estudo da
célula,  percebe-se que os  alunos,  na maioria  das  vezes,  memorizam os  conceitos  ou aprendem
concepções  alternativas  que  não  correspondem  às  aceitas  cientificamente  a  respeito  do  tema
(CARRASCOSA, 2005). Para que os alunos fixassem conceitos sobre o conteúdo, no dia 3 de maio
de 2017 o grupo PIBID da escola  Carlota  Vieira  da Cunha preparou uma atividade  prática  de
observação de células vegetais no laboratório de Ciências da escola, com o intuito de despertar a
curiosidade e o interesse dos alunos. 


