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CONTEXTUALIZAÇÃO

As relações ecológicas são interações entre os seres vivos de uma comunidade,

podendo ocorrer  entre  indivíduos  de uma mesma população ou entre  indivíduos de

populações diferentes e promovendo uma conexão entre diferentes espécies. Nenhum

ser  vivo  é  capaz  de  viver  isoladamente,  isto  é,  sem  se  relacionar  com  nenhum

organismo.  Eles  sempre  estabelecem relações,  sejam com seres  da  mesma  espécie,

sejam com espécies diferentes. Essas relações podem ser benéficas aos organismos, não

causar  nenhum prejuízo  ou  ganho,  ou  ainda  provocar  danos  a  um dos  envolvidos.

Conhecer  estas  interações  é  muito  importante  para preservação da fauna local,  pois

ressalta  a  importância  de cada espécie  dentro  da  comunidade em que está  inserida.

Logo,  o  projeto  de  Intervenção  Pedagógica  teve  por  finalidade  contribuir  com  o

conteúdo estruturante Biodiversidade do 6º ano do Ensino Fundamental, fazendo uma

relação entre o tema Interações Ecológica e, abordando as Interações Ecológicas como

processos dinâmicos que ocorrem na natureza, criando situações de aprendizagem de

modo  que  o  aluno  pense  criticamente  sobre  os  impactos  ambientais,  humanos  X

natureza e sobre as relações nos diferentes nichos ecológicos.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

-  Compreender  as  relações  ecológicas  em  um  contexto  de  aprendizagem

significativa; 

- Identificar as diversas interações ecológicas; 

- Associar e explicar as relações ecológicas com as imagens correspondentes; 

- Conhecer a importância de cada espécie na comunidade em que está inserida. 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Noções básicas sobre as relações entre os seres vivos; 

- Comprometimento nas atividades desenvolvidas;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No dia 12 de setembro de 2017 foram realizadas atividades com a turma do

6º ano da escola Carlota Vieira da Cunha no turno da manhã.  Para o desenvolvimento

do presente trabalho foi convidado o acadêmico Guilherme Nunes para explanar sobre

relações ecológicas. Utilizando a metodologia teórico prática por se tratar de um método

no  qual  o  aluno  deve  constatar  na  prática  as  relações  ecológicas  existentes.  As



atividades foram desenvolvidas a partir de um embasamento teórico para percepção na

prática  destas  interações,  assim  foram  disponibilizados  dois  períodos  para  que  os

educandos  pudessem  expor  seus  conhecimentos  e  curiosidades  sobre  as  diversas

relações ecológicas estabelecidas entre os seres vivos e, para fomentar e qualificar essa

conversa  foi  passado um vídeo  abordando  o  assunto.  Após,  as  atividades  seguiram

através de aula expositiva dialogada, onde se abordou as diversas relações estabelecidas

entre os seres vivos, enfatizando a importância da preservação da fauna e do seu habitat.

Logo, findando a intervenção foi proposto aos educandos que fizessem como atividade

um desenho ilustrando alguma das interações ecológicas abordadas.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
A intervenção alcançou o objetivo esperado.

Obs.: As fotos registradas dessa intervenção estão disponíveis em anexos.

AVALIAÇÃO
A avaliação  será  realizada  através  de  um  desenho  ilustrativo  representando

interações ecológicas abordadas durante a intervenção.

REFERÊNCIAS
Disponível:  <https://www.youtube.com/watch?v=wbVnv5KhcIQ>.  Acessado

em: 29 de Agosto de 2017.
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As relações ecológicas são interações entre os seres vivos de uma comunidade,

podendo ocorrer  entre  indivíduos  de uma mesma população ou entre  indivíduos de

populações diferentes e promovendo uma conexão entre diferentes espécies. Nenhum

ser  vivo  é  capaz  de  viver  isoladamente,  isto  é,  sem  se  relacionar  com  nenhum

organismo.  Eles  sempre  estabelecem relações,  sejam com seres  da  mesma  espécie,

sejam com espécies diferentes. Essas relações podem ser benéficas aos organismos, não

causar  nenhum prejuízo  ou  ganho,  ou  ainda  provocar  danos  a  um dos  envolvidos.

Conhecer  estas  interações  é  muito  importante  para preservação da fauna local,  pois

ressalta a importância de cada espécie dentro da comunidade em que está inserida. No

dia 12 de setembro de 2017 foram realizadas atividades com a turma do 6º ano da

Escola  Carlota  Vieira  da  Cunha  no  turno  da  manhã.   Para  o  desenvolvimento  do

presente  trabalho foi  convidado o  acadêmico Guilherme Nunes  para  explanar  sobre

relações ecológicas. 



Figura 1: Acadêmico Guilherme Nunes explicando sobre relações ecológicas para a 
turma do 6º ano-manhã.


