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Ciclos de vida – construção de um ciclo de vida de uma planta a partir 

de espécimes recolhidos no campo 

 

Anos a que se destina, preferencialmente: 

 

Biologia e Geologia – 11º anos: 

Unidade 6 – reprodução; 

ciclos de vida: unidade e diversidade. 

 

Resumo:  

 

A partir da observação à lupa e ao microscópio de plantas recolhidas 

no percurso, ou através de fotografias e desenhos, os alunos 

reconstroem o seu ciclo de vida. 

 

Competências cognitivas desenvolvidas: 

  

 Identificam as diferentes entidades de um ciclo de vida; 

 Indicam a fase nuclear em que se encontram as diferentes 

entidades; 

 Reconhecem a função de cada entidade observada;  

 Colocam as diferentes entidades numa sequência reconstruindo 

o ciclo de vida da planta; 

 Compreendem o significado de “alternância de gerações”. 

  

Competências procedimentais desenvolvidas: 

 

 Desenvolvimento de técnicas de fotografia digital e de 

tratamento de dados; 

 Selecção dos dados mais relevantes. 

 

Desenvolvimento: 

 

I - Em grupo grande: 

  

Exposição relativa aos ciclos de vida das plantas e alternância de 

gerações. Referência às entidades unicelulares e pluricelulares 

existentes no ciclo de vida das plantas. 

 

II - Em pequeno grupo (preferencialmente pares) 

 

Planificação da actividade: 
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   Os alunos procuram dados relativos aos ciclos de vida que vão 

trabalhar. Anotam o que pode ser recolhido no campo, com especial 

atenção para os esporângios que devem estar desenvolvidos. 

 Procuram também conhecer as entidades que serão difíceis de 

observar como os gametângios. Estes serão vistos ao microscópio a 

partir de preparações definitivas. 

 

III – Reformulação da planificação, que é entregue para correcção ao 

professor. 

 

IV – No campo, em pequeno grupo: 

 

Recolha das plantas e seu acondicionamento tendo em conta a 

posterior observação e possível propagação. 

 

V – Na aula, em pequeno grupo: 

 

Observam partes da plantas ao microscópio e á lupa, tirando 

fotografias e fazendo esquemas. 

Com as entidades esquematizadas e/ou fotografadas o grupo 

constroem um ciclo de vida legendado. 

 

VI – Na aula, grande grupo: 

Comparação dos diferentes resultados obtidos pelos grupos. 

 

VII – desenvolvimento 

Dissecação de flores e observação das partes à lupa e ao microscópio. 

Elaboração de um painel com partes das flores classificadas. 

Comparação dos componentes semelhantes e diferentes em flores 

diferentes. 

Cada aluno vai escolher uma planta com flor e procurar estabelecer o 

ciclo de vida que vai ser único e diferente . O enfoque vai ser nos 

aspectos observáveis como: 

Estrutura da flor 

Tipo de carpelo 

Número e disposição dos ovários 

Óvulos 

Número, disposição e forma dos estames 

Grãos de pólen  

Estrutura dos esporófitos 

O tubo polínico/saco embrionário são mais complexos de observar com 

os recursos existentes na Escola. 

Sementes 

Frutos 
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Avaliação: 

Instrumentos 

 

Observação das aulas 

Observação das aulas de campo 

Planificação do trabalho – entrevistas e verificação do plano, check-list 

Relatório 

Caderno de campo 

Painel/poster 

 

 

Competências cognitivas: 

Avaliação da planificação realizada 

Avaliação do ciclo de vida efectuado 

Avaliação da recolha feita 

 

Competências procedimentais: 

Observação, no campo da recolha e acondicionamento das plantas 

Observação dos cuidados com os espécimes recolhidos 

Manipulação das amostras, montagem das lamelas, domínio das 

técnicas de iluminação, focagem, deslocação da preparação. 

 

Competências sociais: 

Observação da autonomia, empenho, concentração na tarefa. 

 


