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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Níveis de organização dos seres multicelulares; organização das células em tecidos; órgãos; sistemas. 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Competências gerais: 3 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural; 4 Utilizar diferentes linguagens – 
verbal (oral ou visual-motora, como libras e escrita), corporal, visual, sonora e digital - , bem como conhecimento 
das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo; 9 Exercitar a 
empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 Competências específicas de Ciências da Natureza: utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de 

informações e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações de cunho científico, produzir 

conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.  

Objetos de Conhecimento 

 Célula como unidade da vida 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os organismos 

são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, lápis, borracha, lápis de cor, consulta ao material complementar (referências). 

Aplicação/Fixação 
Antecipadamente, organize o seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (você encontra acima). Copie todas as aulas, textos, 

atividades e desenhos no caderno. 

AULA 1 
Leia e copie o texto explicativo sobre os níveis de organização dos multicelulares compreendendo que todo o ser vivo é 
formado por células que são diferentes entre si, tanto no formato quanto na função, podendo ter níveis de organização 
do corpo com maior complexidade. Após a leitura aplique seu conhecimento respondendo as questões. 

Níveis de organização dos multicelulares 
CÉLULA          TECIDO        ÓRGÃO         SISTEMA        ORGANISMO 

Como visto anteriormente, as células semelhantes se organizam em grupos que desempenham funções determinadas. 
Esse agrupamento de células é denominado de tecido. O corpo humano é constituído por diferentes tipos de tecidos: 

o Tecido epitelial: camada que reveste e protege as superfícies do organismo internas e externamente como a 
pele. 

o Tecido muscular: são formados por células alongadas, chamadas fibras musculares, esses tecidos formam os 
músculos que estão relacionados ao movimento do corpo. 

o Tecido nervoso: é formado por células que conduzem os impulsos elétricos, como o neurônio. Os neurônios 
tem a função de receber informações e transmitir por todo o corpo. 

o Tecido conjuntivo: é responsável por diversas funções como sustentação, circulação, reserva e preenchimento 
do organismo. Possui quatro divisões: 

1. Tecido conjuntivo ósseo: tecido rígido que forma os ossos e tem a função de proteger e sustentar o 
corpo, participando dos movimentos. 

2. Tecido conjuntivo adiposo: composto de células que armazenam energia em forma de gordura. 
3. Tecido conjuntivo sanguíneo: é o sangue, atua no transporte de gases e nutrientes do corpo. É 

formado por células de diferentes tipos e funções: glóbulos brancos ou leucócitos (produzem as células 
de defesa do organismo para combater como, por exemplo, uma gripe), glóbulos vermelhos ou hemácias 



(transportam oxigênio para as células do corpo), plaquetas (fazem o processo de coagulação sanguínea 
a fim de evitar uma hemorragia em caso de corte). 

4. Tecido conjuntivo cartilaginoso: chamado de cartilagem e está presente no nariz e na orelha. 
Os tecidos interagem entre si formando um órgão. Cada órgão tem uma função específica, como por exemplo, o 
coração que bombeia o sangue; a bexiga que armazena a urina e os ossos que sustentam o corpo. Porém nenhum 
órgão funciona sozinho, eles trabalham em associação para realizar funções específicas, como por exemplo, digerir um 
alimento. O agrupamento de órgãos que são responsáveis por uma função recebe o nome de sistema. Existem 10 
diferentes sistemas, são eles: 

o Sistema linfático: participa dos mecanismos de defesa do corpo. 
o Sistema cardiovascular: é por onde circula o sangue. 
o Sistema respiratório: é o sistema por meio do qual são realizadas as trocas gasosas entre o corpo e ambiente 

externo. 
o Sistema digestório: é o sistema que executa a digestão dos alimentos. 
o Sistema endócrino: ele produz, regula e libera os hormônios do organismo pela circulação sanguínea. 
o Sistema esquelético: é o eixo de sustentação do corpo. 
o Sistema nervoso: tem a função de coordenação do corpo. 
o Sistema urinário: relacionado com a eliminação de substâncias que não são úteis ao corpo através da urina. 
o Sistema reprodutor: relacionado com a reprodução. 
o Sistema muscular: auxilia na locomoção, manutenção da postura corporal e dos órgãos internos. São 

responsáveis pelas expressões faciais. 
A junção de diferentes sistemas que funcionam juntos forma um organismo (por exemplo, corpo humano). 
Registre o que você aprendeu: 

1. Quais foram os níveis de organização dos organismos multicelulares citados no texto. 
2. O que compõem os diferentes órgãos de um corpo? 
3. Sistema formado por dois rins que produzem a urina. De que sistema, estamos falando? 

 
AULA 2 
De acordo com os conhecimentos adquiridos na Aula 1, observe o esquema abaixo sobre os níveis de organização dos 
multicelulares e faça um desenho ilustrativo referente a cada nível e pinte-os. 

CÉLULA                       TECIDO                     ÓRGÃO                         SISTEMA                   ORGANISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 3 
Para fixar o conteúdo trabalhado nas aulas anteriores responda ao questionário abaixo. 

1. Desenhe a célula e cite as suas 3 estruturas básicas. 
2. Qual é a menor unidade fundamental que forma os seres vivos? 
3. Conceitue o termo tecido e dê um exemplo. 
4. Por quais células o tecido sanguíneo é formado? 
5. Cite o órgão do sistema cardiovascular responsável por bombear o sangue. 
6. Quais foram os níveis de organização dos organismos multicelulares citados no texto? 
7. Qual é a função do neurônio que compõe o sistema nervoso? 
8. Qual tecido que armazena energia em forma de gordura? 
9. O que é sistema? 
10. Quais são os três sistemas responsáveis pela sustentação, coordenação e locomoção do corpo? 

Síntese/Avaliação 

 No retorno as aulas além de apresentar o caderno contendo as atividades propostas (textos, atividades e desenhos) você poderá ser selecionado pelo seu 
professor para responder os questionários; 

 Como forma de avaliação, será observada a participação, envolvimento e organização do caderno dos alunos; 
 Faça anotações sobre tudo o que julgar importante e oportuno no material complementar disponível nas referências e organize essas anotações no caderno. 

Registro de Frequência 

 Cópia e leitura do texto: 1H/AULA 
 Cópia e desenvolvimento do esquema ilustrativo com desenhos: 1H/AULA 

 Cópia e realização do questionário: 1H/AULA 

Referencial 

 Material complementar 
https://www.youtube.com/watch?v=GnGybrCkIz8 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/niveis-organizacao-biologia.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GnGybrCkIz8
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