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OFICINA DE ECOSSISTEMA 

Caro educador, 

Essa oficina tem como objetivo aprimorar o conhecimento sobre o que é um ecossistema e auxiliar no 

desenvolvimento das habilidades H18, H19, H43, H24, H40 e H63 das Matrizes de referências. Pode 

notar que vamos trabalhar com várias habilidades que tratam de assuntos como cadeia alimentar, 

fotossíntese, biodiversidade, ambiente, que vai de encontro com o verdadeiro conceito de ecossistema. 

Falamos muito em desequilíbrio ambiental ou sobre desmatamento de florestas, extinção de espécie da 

fauna e da flora e muitas vezes nosso aluno não sabe o que é realmente um ecossistema, quais são seus 

componentes, como podemos localizá-los e até mesmo em que ecossistema vivem. 

É importante que o aluno leia todo o material antes de começar a resolvê-lo, para ter noção das 

atividades propostas e do tema. 

Mantenha dicionário, revistas e livros didáticos (inclusive o do Telecurso volume 1 ciências), para que 

ele possa procurar e tirar suas dúvidas. 

 “Ecossistema (grego oikos (οἶκος), casa + systema (σύστημα), sistema: sistema onde se vive) designa o 

conjunto formado por todas as comunidades que vivem e interagem em determinada região e pelos 

fatores abióticos que atuam sobre essas comunidades”. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema) 

1. No esquema a seguir temos conceitos importantes para entender o que é um ecossistema. 

Precisamos entender que o conjunto dos menos complexos irá formar o mais complexos. Exemplo: 

Um conjunto de tecidos forma um órgão; um conjunto de órgãos um sistema; até chegar aos 

conceitos de população, comunidade, etc. 

 

http://www.ib.usp.br/ecologia/ecossistema_print.htm 

a) Os fatores apresentados no esquema se relacionam entre si e vão se tornando mais 
complexos, até chegar à formação de um ecossistema. Primeiro precisamos entender a formação 
básica de um indivíduo, após sua formação, teremos um conjunto de indivíduos que formam uma 
população. Um conjunto de populações (que são compostas por indivíduos de espécies 
diferentes) terá uma comunidade, a comunidade biológica interagindo com os fatores abióticos 
ambientais dará a formação de um ecossistema. Podemos dizer que agentes bióticos são os seres 

Se a impressão não for 

colorida, é importante 

que os alunos saibam 

quem representa a 

região cinza e quem 

representa a amarela. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_(ecologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fatores_abi%C3%B3ticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
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vivos e os agentes abióticos são os fatores ambientais, tais como, clima, temperatura, relevo, etc. 
Os agentes bióticos estão representados na área cinza, ou seja, são as estruturas que irão formar 
um organismo, porém, temos organismos menos complexos, como os unicelulares. Já a parte 
amarela, está relacionada a parte onde temos a interação do meio e dos seres vivos, então ela 
representa tanto os agentes bióticos (indivíduos e população), como os agentes abióticos 
(ambiente). 
 
b) Ecossistema é o conjunto de seres vivos interagindo em um mesmo ambiente, ou seja, é a 
relação entre agentes bióticos e abióticos de uma determinada região. 
 
c) Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta.  

 
2)    

 

http://www.ib.usp.br/ecologia/ecossistema_print.htm 

a) Água, energia solar, atmosfera, substrato, detritos, em ecologia os nutrientes são considerados 

abióticos. 

 

b) Produtores, herbívoros, carnívoros, decompositores. 

 

c) Produtores e decompositores. Mas não podemos esquecer que herbívoros são considerados 

sempre consumidores primários e carnívoros podem ser a partir de consumidores secundários. 
 

d) Herbívoros se alimentam de vegetais. 

 

e) Carnívoros se alimentam de carne. 

 

f) Realização da fotossíntese. 

 

g) Sim, pois, para existir o processo de fotossíntese temos de ter, água, luz solar, Co2 presente na 

atmosfera. 

 

 

http://www.ib.usp.br/ecologia/ecossistema_print.htm


                                                                                                  Oficina de CNII– EF 
Material do Monitor 

 

Setor de Educação de Jovens e Adultos 

3) 

 

http://www.ib.usp.br/ecologia/ecossistema_print.htm 

a) 
Vegetal → grilo→pássaro→serpente 
 
Vegetal →rato→serpente 
 

 

http://www.ib.usp.br/ecologia/ecossistema_print.htm 

b) 
Fitoplancton→zooplancton→peixe pequeno→peixe grande 
 

http://www/
http://www.ib.usp.br/ecologia/ecossistema_print.htm
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OBS.: macrófitas (algas), fitoplancton (algas unicelulares), zooplancton (animais marinhos que 

não vencem a correnteza dos mares e oceanos). 

4)  

Pássaro -   Vegetal -    Gavião -   Grilo -  

 

3) Faça uma pesquisa sobre as características de fauna (animais), flora (vegetais) e clima de um 

ecossistema brasileiro terrestre ou de um costeiro. 

A escolha do aluno. 

 

4) A cidade que você mora está localizada em qual ecossistema brasileiro? (Olhe no mapa a seguir para 

auxiliar sua procura) 

Depende da região que ele mora. 
  

5) O aluno deverá comentar sobre as ações negativas como exploração e ocupação irregular das áreas 

de biomas, desmatamento, queimadas, o quanto isso reflete na biodiversidade. 
 

 
 

Bom trabalho! 

GAVIÃO 

PÁSSARO 

GRILO 

VEGETAL 


