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Oficina – Seres vivos 

Seres vivos. 

Caro monitor,  
Essa oficina terá como tema “Ciclo de vida dos seres vivos”. Para facilitar o entendimento do aluno, 
faremos uma revisão sobre as características para identificação dos seres vivos. Serão apresentados 
alguns tipos de ciclo de vida, para que nosso aluno possa analisar e entender como ocorre e sua 
importância para a perpetuação da espécie.  
Esse material visa orientá-lo para a aplicação da oficina e atingir os objetivos com mais segurança. 
Este material contempla as habilidades: H20 e H36.  
Leia com atenção e siga o passo-a-passo para obter o sucesso de sua aplicação.  
Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.  
Tenha um ótimo trabalho!  
 
Antes da aplicação da oficina:  
É importante que você planeje a aplicação da oficina.  
Faça a leitura e verifique possíveis dificuldades, pontue-as e esclareça-as.  
Para o último exercício deverá ser realizada uma pesquisa que poderá ser utilizado tanto livros como 
a web, fica a critério do monitor.  
A oficina traz algumas figuras para analise, tais como, ciclo de vida e seres vivos em geral.  
Na primeira etapa da oficina, é apresentado um pequeno texto que traz informações como as 
características dos seres vivos, ou seja, quais fatores deveram levar em consideração para 
considerarmos um ser vivo, dando ênfase ao ciclo de vida. Outra classificação importante é quanto à 
forma de obtenção de alimento:  
Autótrofo- seres vivos que fabricam seu próprio alimento, ou seja, seres fotossintetizantes (exemplo: 
vegetais). Esses seres não buscam a matéria orgânica (gerada por seres vivos) na natureza, eles 
mesmos a fabricam.  

Heterótrofos- seres vivos incapazes de fabricar seu próprio alimento, isto é, precisam retirar matéria 
orgânica do ambiente.  
 
Quanto ao número de células:  
Unicelular- seres vivos que produzem apenas uma célula. Ex. bactérias, protozoários, leveduras (que 
são exemplos de fungos).  

Pluricelular- seres vivos constituídos por mais de uma célula. Ex. Animais, Vegetais e fungos (exceto 
as leveduras).  

Acelular- seres vivos que não possuem células. Exemplo: Vírus. 
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→ Fale para o aluno que o número de células é importante para a formação de um organismo, por 
exemplo, a pulga é um inseto pequeno (porém pluricelular); o ácaro é microscópico, invisível a olho 
nu, porém é pluricelular.  
Já a terceira, apresenta alguns insetos se alimentando de folhas.  
 
Exercício 1- A atividade do primeiro exercício apresenta o ciclo de vida de um vírus. Desde o momento 
em que ele invade a célula, até sua reprodução.  
Resposta: O vírus apresenta algumas características bastante importantes para ser classificado como 

ser vivo, ele possui ciclo de vida, nasce, cresce se reproduz e morre. 

 
Exercício 2 – A atividade 2 traz o ciclo de vida dos poríferos, apresentando a reprodução sexuada, onde 

ocorre a soma de material genético (óvulo + espermatozoide); o desenvolvimento indireto que é a 

presença de fase larval e adulta. Vale dizer que os representantes desse grupo (esponjas), podem fazer 

uma reprodução que se chama brotamento, surgem novas esponjas dos corpos de esponjas adultas. 

Reforce a explicação sobre o brotamento. 

 
 
“Brotamento ou gemiparidade  
Neste tipo de reprodução um broto se desenvolve no indivíduo e após um tempo se desprende, 
passando a ter uma vida independente. “Podemos citar como exemplos de organismos que se 
reproduzem por brotamento os fungos, as hidras, as esponjas e até certas plantas”.  
Fonte: http://www.infoescola.com/biologia/reproducao-assexuada/ 


