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RESUMO 

 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o uso de modelos didáticos com facilitador 

na aprendizagem de biologia celular no ensino fundamental mais precisamente no estudo sobre 

célula animal e vegetal, de modo que o aluno pudesse compreender a células sendo capaz de 

identificar suas semelhanças e diferenças em suas estruturas e como elas funcionam. O projeto 

foi desenvolvido com uma turma com 24 alunos do 7º ano do ensino fundamental de uma escola 

municipal na cidade de Santo Antônio de Pádua, com a aplicação de modelos das células 

confeccionados com materiais com baixo custo, fácil acesso e manuseio através de feltro de 

diferentes cores (para diferenciar as estruturas) recortadas para reproduzir as células e suas 

organelas e a confecção dos mesmos pelos próprios alunos. Dessa maneira, tentando demonstrar 

a importância do uso dos modelos didáticos como importante recurso didático para contribuir 

no aprendizado de forma diferenciada e eficiente, proporcionando aos alunos aulas mais 

dinâmicas e atrativas. Verificou-se, por meio da aplicação de questionários que as aulas ficaram 

mais atraentes, embora não terem provocado tantos impactos nos resultados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino- Aprendizagem, Modelo didático, Biologia Celular. 
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ABSTRACT 

 
 

This paper aims to use and evaluate the use of didactic models with facilitator in learning 

cell biology in elementary school more precisely in the study of animal and plant cells hoping 

that the student can understand the cells can identify their similarities and differences in their 

structures and how they work. The project was be developed with one 7th grade elementary 

classe of a municipal school in the city of Santo Antônio de Padua, with the application of cell 

models made with low cost materials, easy access and handling through felt of different colors 

( to differentiate structures) cut out to reproduce cells and their organelles and the making of 

them by the students themselves.Thus, trying to demonstrate the importance of using didactic 

models as an important didactic resource to contribute to learning in a differentiated and 

efficient way, providing students with more dynamic and attractive classes. It was found, 

through the application of questionnaires, that the classes became more attractive, although they 

did not cause so many impacts on the results. 

 

 
KEYWORDS: Teaching-Learning, Didactic Model, Cell Biology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O ensino de ciência está em constante atualização o que faz o professor de Ciências 

adaptar-se em um processo de formação que não se finaliza só na universidade, pois sempre 

deve está em busca de novas atualizações de conceitos e tecnologias que surgem inovando o 

ensino a todo instante. O que confirmam Júnior e Souza (2009, p. 1-12) com o seguinte excerto: 

 
A articulação entre a teoria e a prática é um dos grandes problemas discutidos dentro 

da formação inicial e continuada de professores de ensino de ciências. Principalmente 

naquela fundamentada na racionalidade técnica ou acadêmica a partir da qual se 

compreende que, para formar o professor, basta fundamentá-lo teoricamente tanto 
sobre a ciência a ser ensinada, quanto sobre a teoria pedagógica, e este estará 

preparado para, em sua prática para aplicar a teoria aprendida durante a graduação. 

 

Mas todo professor tem sempre muito que aprender a respeito do conhecimento que 

ministra a seus alunos e da forma como fazê-lo (BIZZO,2009), e isso é um fator de extrema 

importância para o professor de ciências em sala de aula, pois os campos de conhecimento são 

bem amplos e para dominar os assuntos abordados deve-se está atualizado constantemente. 

Dentre as necessidades formativas, apontadas por professores de Ciências, em formação inicial 

e contínua, está a proposição de recursos didáticos visando facilitar o processo ensino e 

aprendizagem (JUSTINA, 2006). Dessa forma a utilização de modelos didáticos apresenta uma 

alternativa para ensinar e ilustrar aulas de Ciências. 

Uns dos grandes problemas apontados pelos professores de Ciência estão na maneira 

de conduzir as aulas para facilitar a visualização de uma estrutura que ajude no processo de 

ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de ensino. Os modelos didáticos são 

representações, confeccionadas, a partir de material concreto, de estruturas ou partes de 

processos biológicos (JUSTINA & FERLA, 2006). 

O estudo sobre células eucariontes: animal e vegetal no Ensino Fundamental, no 7º 

ano ao ser abordados acabam gerando algumas dificuldades na compreensão das diferenças das 

células e o conhecimento da função de algumas organelas exclusivas de cada uma. Há dois tipos 

de células eucarióticas: animais e vegetais. Apesar de apresentarem diferenças, é comum a todas 

elas (a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo), existem estruturas exclusivas das 

células animais e outras exclusivas das células vegetais (BRITO,1999). 

O tema “célula” sempre se constituiu como uma dificuldade para o professor de 

ciências, pois se trata de um conteúdo ao qual existem poucas formas de expor aulas 

diferenciadas para torná-las atrativas ao aluno. Por outro lado, é possível ensinar os alunos de 
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forma mais dinâmica e criativa com utilização de materiais de baixo custo, promovendo uma 

melhor interação do aluno sobre o tema com um contato direto com o objeto de estudo 

facilitando a aprendizagem. 

Levando em consideração o que (ORLANDO et al., 2009, p.2) cita que em instituições 

públicas escolares uma alternativa para a falta de laboratórios, seria a montagem de laboratórios 

que possuíssem modelos didáticos que contemplassem uma gama de conteúdos abordados pelo 

professor, sendo possível trazer uma visão mais aproximada dos estudantes, na ausência de 

equipamentos de alto custo. Para o mesmo autor, além: 

 
...do lado visual, esses modelos permitem que o estudante manipule o material, 

visualizando-o de vários ângulos, melhorando, assim, sua compreensão sobre o 

conteúdo abordado... e a própria construção dos modelos faz com que os estudantes 

se preocupem com os detalhes intrínsecos do modelo e a melhor forma de representá- 

lo, revisando o conteúdo, além de desenvolver suas habilidades artísticas. 

((ORLANDO et al., 2009, p.2) 

 

A aprendizagem de temas de Ciência como célula animal e vegetal pelos alunos traz 

um grande desafio para os professores, pois não basta somente aprender para conseguir notas 

boas, mas sim, perceber todas as estruturas presentes nas células assim como suas 

características exclusivas e funções. 

Segundo MATOS et al. (2009) o uso de metodologias alternativas deve ser estimulado 

para o ensino, promovendo a integração entre o conteúdo e as atividades práticas, fazendo com 

que o aluno seja ativo no processo ensino aprendizagem, estimulando o trabalho em equipe e a 

criatividade. 

O presente trabalho tem como objetivos a confecção e a aplicação de dois modelos 

didáticos e analisar os resultados da aplicação do Modelo Didático para alunos 7º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, nas aulas 

sobre célula animal e célula vegetal abordando as diferenças entre os dois tipos para que tenham 

a percepção visual, sendo orientada por Wendel Mattos Pompilho. Dessa forma propondo uma 

alternativa para melhorar a qualidade do ensino de ciências com aplicação de novas 

metodologias, fazendo uso dos modelos didáticos para tornar mais fácil a compreensão do 

conteúdo. 

 
2. JUSTIFICATIVA 
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Esta pesquisa torna-se importante, pois se tratando de um tema de difícil compreensão 

e requer meios de ensino diversificados e o uso do modelo didático possibilita ao professor uma 

interatividade de raciocínio dos alunos de forma lúdica para entender novos conhecimentos, 

que muitas das vezes não tenha tentado por falta de tempo para elaboração do material, o custo 

para adquirir os materiais necessários e a falta de prática com novos métodos didáticos. É 

fundamental que os professores utilizem materiais didáticos, pois eles são interessantes e 

servem de apoio na melhoria de suas aulas, tornando a mais dinâmica e contribuindo na 

participação de todos os alunos. 

Para isso (GUIMARÃES, ECHEVERRÍA e MORAES, 2006, p. 303), discutem que a 

inclusão de outros modelos didáticos pode indicar, ainda, um momento de evolução no 

desenvolvimento profissional dos professores de Ciências, mas que estes possam constituir em 

espaço significativo de reflexão sobre a finalidade da educação e sobre as práticas cotidianas 

de sala de aula. 

Dessa forma, não se pode ensinar Ciências sem falar em experimentação didática, que 

é a que possibilita o aluno a participação ativa na construção do conhecimento. Nessa 

perspectiva, este estudo propôs a construção de modelos didáticos para retratar as estruturas 

presentes nas células vegetais e animais, e avaliar a percepção dos alunos quanto ao método 

utilizado. 

 
3. PROBLEMA 

 
 

O uso de modelos didáticos estimula o aprendizado dos alunos possibilitando o 

professor uma ferramenta possível para o ensino de biologia celular no Ensino Fundamental 

 
4. HIPOTESE 

 
 

Ao final do projeto espero estimular o máximo de interesse dos alunos nas aulas com 

o uso dos modelos de célula animal e vegetal. Facilitar a visualização dos alunos das células de 

forma dinâmica e interativa, incentivando-os na hora do aprendizado. 

Orlando (2009, p.16), em seu estudo pode verificar que “o trabalho dinâmico com os 

estudantes, através das atividades desenvolvidas com modelos concretos de teorias abstratas 

levou a um maior interesse pelo conteúdo, o que sem dúvida contribuiu para uma melhor 

aprendizagem”. 



11  

Dessa forma, tentar minimizar as dificuldades encontradas pelos alunos ao estudar a 

célula através dos modelos didáticos, complementando o conteúdo dos livros-textos, que muitas 

vezes as representações são distorcidas ou não são explicados de forma que os alunos 

compreendem. 

E, também, com a elaboração desse projeto almejo despertar no professor de Ciências 

da escola, o desejo de prosseguir com a aplicação de modelos didáticos em suas aulas 

colaborando para melhoria do aprendizado no ensino de ciências. E possibilitar a construção de 

novos conhecimentos a partir da prática lúdica e prazerosa. 

 

 

 
5. OBJETIVOS 

5.1 GERAL 

 
 

Apresentar as células animal e vegetal usando o modelo didático como ferramenta 

alternativa para o ensino de Biologia Celular no Ensino Fundamental. 

 
5.2 ESPECIFICO 

 

 Demonstrar, de forma visual, por meio dos modelos as organelas e as diferenças 

entre as células animal e vegetal. 

 Reconhecer e diferenciar as estruturas que formam as células, bem como suas 

funções.  

 Aplicar os modelos didáticos das células animal e vegetal em uma turma do 7º 

ano e relacionar as principais diferenças entre as células eucarionte animal e vegetal. 

 Comparar e analisar o estudo das células animal e vegetal com o uso do modelo 

didático no 7º ano. 

 Avaliar através de questionários se o uso de modelos didáticos no ensino das 

células facilitará a sua aprendizagem. 

 
6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

No ensino fundamental, nas aulas de Ciências, é indispensável o uso de práticas que 

estimulem o interesse dos alunos e possam contribuir no processo de sua aprendizagem, 

principalmente no que se refere a conteúdos considerados difíceis pelos alunos, e também não 
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despertam seu interesse na hora de aprender. Por isso, (MOREIRA & MASINI 2006) afirmam: 

”Uma das grandes preocupações entre os professores nos dias de hoje é a de promover o 

emprego de metodologias que estejam comprometidas com uma aprendizagem que proporcione 

compreensão do conteúdo de forma mais eficaz”. 

Neste contexto, a utilização de recursos didáticos nas aulas de Ciências do ensino 

fundamental auxilia os professores no processo de ensino e aprendizagem, tornando as aulas 

mais prazerosas, motivando os alunos para uma participação mais ativa e, ao mesmo tempo 

facilitando a compreensão do conteúdo proposto. De acordo com (COSTOLDI e 

POLINARSKI, 2009, p. 4): 

 
“os recursos didático-pedagógicos surtem maior efeito nas aulas apresentadas aos 

alunos do ensino fundamental (séries iniciais), por serem ainda crianças e se 

interessarem muito mais por aulas diferentes torna-se mais fácil para uma criança se 

envolver mais durante a aula com recurso pelo “espírito de brincadeira” que ela ainda 
possui”. 

 

Um dos recursos que tem se destacado de forma bem produtiva é a que envolve o uso 

de modelos didáticos. SETÚVAL e BEJARANO (2009) ressaltam que “os modelos didáticos 

são instrumentos sugestivos e que podem ser eficazes na prática docente diante da abordagem 

de conteúdos que, muitas vezes, são de difícil compreensão pelos estudantes”. Entretanto, para 

utilização desse recurso didático no ensino de Ciências é necessário que as práticas sejam 

planejadas de maneira que contribuam no processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, o uso dos modelos didáticos como ferramenta de ensino de Ciências, 

principalmente os conteúdos relacionados às células animal e vegetal, permite que o professor 

transmita seus conhecimentos não somente da forma teórica. Enfatizando a ideia CRUZ et al. 

(1996) citado por MATOS et al (2009 p. 21): ” Uma disciplina não pode ser desenvolvida 

apenas de forma teórica e sim apoiada num conjunto de aulas práticas que contribuam para 

aprimorar os conhecimentos”. Diante disso, nos últimos anos, a pratica com a utilização de 

modelos didáticos vem sendo apontada como uma alternativa promissora para o ensino de 

ciências de forma simples, mas facilitadora, contribuindo para melhor compreensão dos alunos. 

 
6.2 RECURSOS DIDÁTICOS NAS AULAS DE CIÊNCIAS 

 

Os recursos didáticos mais conhecidos e utilizados pelos professores são: álbum 

seriado, cartazes, computador, datashow, desenhos, diorama, discos,  DVDs,  epíscopo,  

filme, flanelógrafo, folders, gráficos, gravador, gravuras, histórias em quadrinhos, 
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ilustrações, jornais, letreiros, livros, mapas,  maquete,  mimeógrafo,  modelos,  mural, 

museus, quadro magnéticos, quadro de  giz,  reálias,  retroprojetor,  revistas,  slides,  

televisão, textos, transparências, varal didático, videocassete e aparelho de DVD (FREITAS, 

2007). 

Os recursos didáticos são artifícios facilitadores que estimulam os alunos no processo 

de ensino e aprendizagem. Neste contexto, recursos didáticos são materiais utilizados pelo 

professor para auxiliar o ensino e a aprendizagem de seus alunos em relação ao conteúdo 

proposto. Deve servir como motivação aos mesmos, predispor maior interesse pelo conteúdo 

ministrado e facilitar a compreensão do conteúdo proposto (SOUZA, 2008). 

O uso de recursos didáticos mais atrativos é essencial, para despertar o interesse do 

aluno e construir novos saberes, fazendo com que as aulas sejam mais produtivas e dinâmicas. 

Segundo SOUZA (2008): “os recursos didáticos são de importância para o desenvolvimento 

cognitivo da criança e ainda proporciona ao aluno a oportunidade de aprender realmente o 

conteúdo de determinada disciplina de forma mais efetiva”. 

Uma aula prática pode ser mais eficaz com a utilização de alguns recursos didáticos, e 

não apenas um livro didático ou quadro e giz. De acordo com SOUZA (2007, p. 111), “recurso 

didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto 

para ser aplicado pelo professor a seus alunos”. Os recursos didáticos compreendem uma 

diversidade de ferramentas e metodologias pedagógicas que podem ser encontrados em 

ambientes onde ocorrem processos de ensino-aprendizagem. 

Contribuem para motivar e despertar o interesse dos alunos para aprender, desde que 

seja utilizado de forma adequada no desenvolvimento das aulas e na organização do processo 

de ensino e de aprendizagem. Sendo assim, o professor possui um aliado eficiente para 

desenvolver seu trabalho com os educandos, desenvolvendo e estimulando o seu interesse pela 

aprendizagem (JÚNIOR & SOUZA 2009). 

Um fator importante é a escolha dos recursos didáticos utilizados pelos professores em 

salas de aula, pois fazendo uso de recursos adequados podem obter ferramentas facilitadoras e 

estimulantes para contribuir de forma positiva no processo ensino-aprendizagem. De acordo 

com (COSTOLDI; POLINARSKI, 2009): 

 
“A escolha depende de fatores como a visão do educador acerca do recurso, a 

finalidade de sua utilização, a disponibilidade financeira para sua aquisição e 

principalmente da aceitabilidade dos alunos. Assim, embora as possibilidades de uso 

sejam amplas, o critério de escolha deve ser particularmente adotado pelo educador 

após várias considerações”. 
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Dessa forma, o uso planejado de um recurso didático favorece para um 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor expandir seu 

conhecimento com técnicas ativas no ensino de Ciências. Por isso, PARRA (1985) afirma que 

a utilização de recursos didáticos específicos possibilita que elementos simples como os sons, 

as imagens, a construção de maquetes, as brincadeiras e o uso de materiais lúdicos sejam 

valorizados. Isto porque, quando um professor utiliza diferentes tipos de recursos didáticos ele 

não só faz com que sua aula se torne mais interessante, minimizando a monotonia à qual o 

ensino tradicional pode estar relacionado, mas também pode favorecer a obtenção de melhores 

resultados (COSTOLDI; POLINARSKI, 2009; SOUZA, 2007). 

No momento em que os professores utilizam recursos didáticos eles se tornam posto- 

chave de apoio na melhoria de suas aulas, tomando-as mais descontraídas e menos monótonas 

ou rotineiras e assim fazendo com que haja a participação dos alunos de forma significativa. 

TRIVELATO E OLIVEIRA (2006, p.2) afirmam que “a utilização de recursos didáticos 

pedagógicos diferentes dos utilizados pela maioria dos professores (quadro e giz), deixam os 

educandos mais interessados em aprender”. Dessa forma, o professor passa a fazer uso de 

recursos didáticos para fortalecer suas explicações de um determinado conteúdo, 

proporcionando assim uma melhor compreensão da realidade e possibilitando uma participação 

e interação mais ativa por parte dos alunos. 

Dos diversos recursos didáticos já mencionados, discutiremos o emprego de modelos 

didáticos no ensino de ciências enfocando os utilizados para a diferenciação entre célula animal 

e célula vegetal. 

 

 
 

6.3 MODELO DIDÁTICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
 

O modelo didático no ensino de Ciências, tem sido empregado desde a década de 50, 

com registro do uso na história das Ciências. Em 1953, James Watson, Francis Crick, Maurice 

Wilkins e Rosalind Franklin propuseram para a comunidade científica, uma representação 

tridimensional da estrutura da dupla hélice da molécula de DNA (JUSTINA & FERLA, 2006). 

O modelo didático representa a um sistema figurativo que reproduz a realidade permitindo ao 

aluno construir o conhecimento sobre o objeto de estudo ao invés de apenas receber 

informações teóricas. 
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Os modelos didáticos representam uma atividade desafiadora e envolvente para os 

alunos, muitas vezes requerendo apenas materiais baratos e até recicláveis (adaptado de SEPEL 

& LORETO, 2007). Isto é, a utilização dos modelos didáticos nas aulas de Ciências se torna 

uma ferramenta importante para o ensino, pois facilitam a compreensão dos conteúdos para 

uma melhor visualização com o manuseio de determinado material que represente certa 

estrutura relacionada ao conteúdo. 

No contexto diário de muitas escolas, há a escassez de material para realização de aulas 

práticas e também a falta de laboratórios para aulas de Ciências. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de modelos didáticos como instrumentos auxiliares e alternativos a partir de 

materiais de baixo custo para oferecer aos alunos aulas mais atraentes e motivadoras. Isto é 

descrito nas ideias de (SOUZA ET AL. 2008): 

 
“Levando em consideração que muitas das escolas públicas não possuem 

laboratórios, o que poderia facilitar o estudo das células, então uma excelente 

opção é o uso de modelos didáticos. A partir da utilização de materiais de baixo 

custo, é possível oferecer aulas mais atraentes e motivadoras nas quais os 

alunos são envolvidos na construção de seu conhecimento ”. 

 

O uso de modelos didáticos em sala de aula auxilia o professor a desenvolver uma 

aprendizagem prazerosa, lúdica e significativa para o aluno. Sendo assim, o professor possui 

um aliado eficiente para desenvolver seu trabalho com os educandos, desenvolvendo e 

estimulando o seu interesse pela aprendizagem (JÚNIOR & SOUZA 2009). Com isso, a 

capacidade do professor transmitir conhecimentos se torna mais envolvente ao desenvolver 

trabalhos que se utilizam modelos didáticos como matérias alternativos que auxiliem no 

aprendizado dos alunos. 

Apesar da utilização de inúmeros livros didáticos com imagens de estruturas e seus 

componentes, os alunos possuem algumas dificuldades na hora de identificação e 

reconhecimento de algumas organelas. (JUSTINA & FERLA, 2006) confirma: 

 
“Portanto, o modelo simula uma estrutura que pode ser utilizada como referência, uma 

imagem que permitir o “ contato com a coisa viva”, tornando-os assimiláveis e 

simbolicamente representativos de um conjunto de fatos, através de uma estrutura 

explicativa que possa ser confrontada com a realidade”. 

 

Dessa forma, o uso de modelos didáticos favorece para uma participação mais ativa e 

torna a aula mais dinâmica, contribuindo ao aluno o entusiasmo em aprender mais sobre um 

determinado conteúdo. Isso ocorre principalmente em assuntos relacionados ao ensino da 
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anatomia celular, onde a utilização da modelização constitui- se uma alternativa dinâmica e 

possível para trabalhar conceitos abstratos em escolas que não possuem laboratórios com 

microscópios para a observação das células. 

Sendo assim, a utilização de modelos didáticos no ensino de Ciências facilita o 

entendimento do aluno, especificamente os modelos das células animal e vegetal, abordando os 

aspectos anatômicos e as diferenças entre os dois tipos, auxiliando a percepção visual 

(referência ampliada das células) e o manuseio de modelos didáticos (como sua confecção), 

facilitando a aprendizagem de forma significativa. 

 
6.4 UTILIZAÇÃO DE MODELO DIDATICO NO ENSINO DE CÉLULA ANIMAL 

E VEGETAL 

 
Os conteúdos sobre células no Ensino Fundamental levam os alunos à falta de interesse 

pelo assunto uma vez que não favorecem o entendimento e a caracterização das diferenças entre 

célula animal de uma célula vegetal, além das dificuldades de visualização dos componentes da 

célula somente pelo livro didático. Nesse sentido, o uso do modelo didático das células facilita 

essa visualização do aluno de modo que o leve a melhor assimilação das estruturas presentes 

nas células. 

Tratando-se de célula, vale ressaltar que, por ser microscópica, sua presença e 

observação não é tão óbvia para os alunos. Apesar da utilização de inúmeros livros com 

representações (fotografia, desenhos e esquemas) em diferentes escalas e secções dos seres 

vivos, de suas estruturas e seus componentes ultraestruturais, os alunos possuem dificuldades 

na hora de interpretar ou desenhar suas observações (DÍAZ & JIMENEZ, 1996). 

O ensino de ciências necessita do uso de modelos didáticos principalmente no que se 

refere ao estudo das células animal e vegetal. “Por se tratarem de estruturas microscópicas e 

conteúdo complexo, o estudo da Biologia da célula se torna uma temática complexa, uma vez 

que poucos recursos podem ser utilizados em sala de aula para promover a interação do aluno” 

(TEIXEIRA, 2010 apud BASTOS, 2011, p.3) 

Para Bastos (2011, p. 5) o uso de recurso didático no ensino de células animal e vegetal 

apresenta suas vantagens, pois melhora a participação dos alunos aumentando o interesse pelo 

conteúdo e a interação dentro de sala de aula, principalmente se o uso da maquete for após a 

aula expositiva porque a conceituação deve ser feita antes da utilização ou elaboração do 

material. 
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A pesquisa teve como um dos principais objetivos e mostrar a importância do uso de 

modelos didáticos para a construção do conhecimento dos conteúdos de biologia celular no 

ensino fundamental, onde (Griffith 2000) em seu estudo confirma: “O não uso de materiais 

evidencia a necessidade da aplicação de estratégias de ensino para criar novos recursos 

didáticos adequados ao espaço e ao tempo disponível em aula que permitam melhor trabalhar 

e superar as dificuldades. ” 

A elaboração de um modelo didático de células animal e vegetal facilita a compreensão 

da sua composição e organização celular por parte dos alunos, através da visualização de suas 

estruturas e organelas, promovendo um elo entre a teoria e a pratica. Nesta perspectiva tornar- 

se mais assimilável o estudo das células animais e vegetais, a partir de modelos didáticos, pois 

a confecção do material conduzirá o aluno a fazer descobertas e uma análise mais completa do 

objeto estudado. 

 
6.4.1 – PRINCIPAIS ESTRUTURAS ENCONTRADAS NAS CÉLULAS ANIMAL E 

VEGETAL 

 
Centríolos: São exclusivos da célula animal e auxiliam na divisão celular. 

 
 

Citoplasma: A parte da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo. 

 
 

Cloroplasto: São encontrados apenas nas células vegetais. Apresentam uma 

substância denominada clorofila, que possibilita a fotossíntese. 

 
Complexo Golgiense: Produz certos “açúcares”, modifica e armazena proteínas e 

outras substâncias, realiza a secreção celular, por meio de vesículas que saem da célula. Produz 

também os lisossomos. 

 
Lisossomos: Realizam a digestão dentro da célula. 

 
 

Membrana Plasmática: Chamada também de membrana celular é uma espécie de 

película que envolve toda a célula. Apresenta permeabilidade seletiva, ou seja, ela controla a 

entrada e a saída de substâncias na célula. 
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Mitocôndria: São responsáveis pela respiração celular e liberam a energia de que a 

célula necessita para suas atividades. 

 
Núcleo: É constituído por um material gelatinoso chamado hialoplasma ou citosol. O 

núcleo comanda a maioria das atividades da célula. 

 
Parede celular: formada de celulose e constitui um reforço externo que evita, por 

exemplo, seu rompimento por entrada excessiva de água. 

 
Retículo endoplasmático: Produz, transporta e armazena substâncias na célula. 

 
 

Ribossomo: Responsável pela produção das proteínas. 

Fonte: Projeto Araribá: ciências, 7ª série 

6.4.2 - DIFERENÇAS ENTRE CELULA ANIMAL X CELULA VEGETAL 

 

Há dois tipos de células eucarióticas: animais e vegetais. Apesar de apresentarem 

diferenças, é comum a todas elas (a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo), existem 

estruturas exclusivas das células animais e outras exclusivas das células vegetais (BRITO, 

1999). Qualquer ser vivo que apresente células como a dos animais, essas células têm uma série 

de características que as distinguem das plantas. Por exemplo, são desprovidas de parede celular 

e de cloroplastos, mas apresentam centríolos, estruturas ausentes nas plantas mais complexas 

(BRITO, 1999). 

 
Quadro 1: SEMELHANÇAS X DIFERNÇAS DAS CÉLULA ANIMAL E 

CÉLULA VEGETAL 

ESTRUTURA CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL 

Centríolos PRESENTE AUSENTE 

Citoplasma PRESENTE PRESENTE 

Cloroplasto AUSENTE PRESENTE 

Complexo de Golge PRESENTE PRESENTE 

Lisossomos PRESENTE PRESENTE 
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Membrana Plasmática PRESENTE PRESENTE 

Mitocôndria PRESENTE PRESENTE 

Núcleo PRESENTE PRESENTE 

Parede Celular AUSENTE PRESENTE 

Retículo Endoplasmático PRESENTE PRESENTE 

Ribossomo PRESENTE PRESENTE 

 

 

 

 

7. METODOLOGIA 

 
 

O presente trabalho consistiu na produção de modelos didáticos da célula animal e 

célula vegetal em feltro e sua aplicação na Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz, que 

foi realizada em etapas: A primeira, relacionada à produção de dois modelos didáticos um de 

célula animal e outro de célula vegetal, usando os seguintes materiais: centímetros de feltro de 

várias cores, para diferenciar as células e suas organelas, velcro para colagem das organelas, 

tesoura, linha, agulha e enchimento de feltro (acrilon), recortados no formato da morfologia das 

células. E a segunda, na elaboração de dois questionários (APÊNDICE A) um para ser aplicado 

antes da utilização dos modelos e outro, aplicado após utilização dos mesmos. 

Modelos aplicados: 
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Figura 1: Modelo didático de uma Célula Animal. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 2: Modelo didático de uma Célula Vegetal. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Logo após a confecção dos modelos, a pesquisa foi dividida em duas partes e aplicados 

em uma turma do 7º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Sarah Faria 

Braz, localizada na cidade de Santo Antônio de Pádua. 

A primeira parte foi iniciada com a aplicação do questionário I, a fim de avaliar o 

conhecimento prévio dos estudantes. Em seguida após os alunos tiveram uma breve 

apresentação teórica e expositiva do conteúdo utilizando os modelos da célula animal e célula 

vegetal podendo assim explicar as funções de todas as organelas de dentro das células. Foi 

elaborado um quadro comparativo das estruturas celulares, apresentando conteúdo de maneira 

diferenciada. 
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Figura 3: Aplicação dos modelos didáticos. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
 

Figura 4: Quadro elaborado para diferenciação e semelhanças das célula animal e célula vegetal. Fonte: Arquivo 

pessoal 

 

A segunda parte compreendeu a confecção de dois modelos didáticos, um da célula 

vegetal e outro da célula animal, feitos pelos alunos com matérias de fácil acesso, baixo custo 

e facilidade no manuseio. Os materiais utilizados foram: 
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 EVA de várias cores, para diferenciar as células e suas organelas (com 

cores fixas nas semelhanças); 

 Tesoura; 

 Cola quente 

 

Montagem das células: 

 Com a folha de Eva de cores diferentes os alunos recortaram nos 

formatos das células animal e vegetal; 

 As com outras folhas de EVA os alunos recortaram as organelas de 

acordo com a imagem das figuras variando as cores para facilitar a identificação; 

 
 

especificas. 

 Com a cola quente, os alunos colaram as organelas nas células 

 
 

 Moldes das células no Anexo A. 
 

Figura 5: Participação dos alunos na confecção dos modelos didáticos. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 6: Confecção dos modelos em cartolina. Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

 

Após a confecção das células foi aplicado questionário II para avaliar o nível de 

aprendizagem dos alunos em relação às atividades realizadas. A metodologia utilizada para 

execução do trabalho foi a dos métodos quantitativos, usando questões fechadas como técnicas 

de coleta de dados. 

Para realização das atividades foram necessárias três aulas no decorrer de uma semana 

onde inicialmente os alunos tiveram 1) aula expositiva dialogada e com aplicação do 

questionário e dos modelos das células, 2) a turma foi dividida em grupos onde cada grupo 

recebeu os materias necessários para confecção das células com suas organelas e 3) a aplicação 

do questionário. 

(CASSELL; SYMON, 1994) ressalta que o interesse por metodologias de natureza 

quantitativa de pesquisa tenha aumentado nos últimos anos. Um dos desafios da pesquisa 

quantitativa é a elaboração e a aplicação de questionários. 

De acordo com Parasuraman (1991), um questionário é um conjunto de questões, 

elaboradas para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos de um projeto de 

pesquisa. Embora esse autor afirme que nem todos os projetos de pesquisa utilizam esse tipo 
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de instrumento de coleta de dados, o questionário é muito importante e fundamental para a 

obtenção dos resultados da pesquisa. 
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8. RESULTADOS 

 

Depois de realizadas todas as atividades propostas durante os três encontros para a 

aplicação dos questionários, dos modelos e a confecção dos mesmos. 

O primeiro questionário era composto de 5 questões que permitiu a sondagem da 

percepção dos alunos sobre a importância do tema, composta por atividades práticas e o 

manuseio dos materiais didáticos. Giordan & Vecchi (1996) afirmam que a utilização de 

modelos didáticos permite ao aluno construir o conhecimento sobre o objeto de estudo ao invés 

de apenas receber informações teóricas uma vez que a diversidade do material pedagógico 

facilita o aprendizado, tornando as aulas práticas mais dinâmicas e produtivas. 

O segundo questionário era composto de 4 questões, que teve como objetivo constatar 

se os modelos utilizados com o recurso didático causaram o efeito esperado, a saber, de facilitar 

e enriquecer o aprendizado dos estudantes. Para Pereira et al. (2010): Utilizando-se novas 

metodologias e de simples confecção é possível gerar resultados de aprendizagem superiores 

às clássicas aulas expositivas, demonstrando serem vantajosas às práticas lúdico-pedagógicas. 

O interesse do aluno é diretamente proporcional à sua interação com o tema proposto, o que 

corrobora para uma prática docente mais dinâmica, muitas vezes fugindo do prévio 

planejamento. 

Os questionários foram aplicados em 2 dias, antes e depois da aplicação e confecção 

dos modelos didáticos, e foram respondidos voluntariamente por 24 alunos no primeiro dia e 

23 alunos no segundo dia numa mesma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi 

identificar se os estudantes já tinham algum o conhecimento prévio sobre o tema e o quanto 

compreendiam sobre as células animal e vegetal. 

Após a aplicação dos questionários, foram tabulados os índices de conhecimento da 

turma antes e após o uso do modelo didático. 

 
QUESTIONÁRIO I: 

 
Em relação à análise dos questionários, podem-se notar os seguintes resultados: 

quando se perguntou aos alunos se haviam assistido às aulas sobre célula animal e célula vegetal 

a maioria afirmou que sim, tendo os seguintes resultados demonstrados no gráfico abaixo. 
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Questão 1: Você assistiu à aula da professora de 

Ciências sobre célula animal e célula vegetal? 
 

 

 

 

 

 

SIM 

NÃO 

 
 
 
 
 
 

Figura 7: Gráfico do percentual de respostas sobre a participação dos alunos na aula sobre célula animal e célula 

vegetal. 

 

Pode-se notar, pela análise dos questionários que os alunos classificam seu grau de 

conhecimentos sobre células como regular e poucos o consideram péssimo. Os resultados 

podem ser vistos no gráfico a baixo. 

 

 

Questão 2: Como você classifica o seu grau de 

conhecimento sobre as células? 
 

 

 
 

PESSIMO 

RUIM 

REGULAR 

BOM 

MUITO BOM 
 
 
 

 

Figura 8: Gráfico do percentual de respostas sobre o grau de conhecimento sobre as células. 

 

Quando se perguntou aos alunos se sabiam diferenciar uma célula animal de uma 

célula vegetal, 33% respondeu “muitas das vezes” conseguem, poucos “sempre” e a maioria 

tem a dificuldade para fazer a diferenciação das células. 

4% 

96% 

8% 8% 
4% 

38% 

42% 



28  

 

Questão 3: Você consegue diferenciar uma célula 

animal de uma célula vegetal? 
 

 

 
 

NUNCA 

RARAMENTE 

ÁS VEZES 

MUITAS VEZES 

SEMPRE 

 
 
 
 

Figura 9: Gráfico do percentual de respostas sobre a diferenciação de uma célula animal de uma célula vegetal. 

 

 

 
Pode-se notar, que a maioria dos alunos afirmou que a utilização do material didáticos 

ajudaria na compreensão e visualização de uma célula. Os resultados podem ser vistos no 

gráfico a baixo: 

 

 

 
 

Questão 4: Você acha que uso de material didático 

(como, por exemplo, um modelo) ajudaria na 

compreensão e visualização de uma das células? 
 

 

 

NUNCA 

RARAMENTE 

ÁS VEZES 

MUITAS VEZES 

SEMPRE 

 
 

 

Figura 10: Gráfico do percentual de respostas sobre o uso de material didático. 

 

Em relação a confecção de materiais, tais como modelo didático, a maioria dos alunos 

mostrou que acha muito importante a sua aplicação para melhorar a aprendizagem na disciplina. 

Os resultados podem ser vistos no gráfico abaixo. 

4% 

25% 

33% 

13% 

25% 

13% 8% 

13% 

33% 

33% 
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Questão 5: Você acha importante a confecção de 

materiais, como modelo didático, para o aprendizado 

na disciplina? 
 

4% 
 

 

DE ALGUMA FORMA 

NÃO MUITO 

MAIS OU MENOS 

MUITO 

 
 
 
 

Figura 11: Gráfico do percentual de respostas sobre a importância da confecção de materiais didáticos. 

 

 
 

 

 
 

 

QUESTIONARIO II: 

 
 

Após a confecção dos modelos pelos alunos, pode- se notar que a pratica possibilitou 

aos alunos uma melhor assimilação na diferenciação de uma célula animal para uma célula 

vegetal. Os resultados podem ser vistos no gráfico abaixo. 

 

 

Questão 1: A prática com o modelo ajudou na diferenciação 

de uma célula animal de uma célula vegetal? 
 

 

4% 
 

DE ALGUMA FORMA 

NÃO MUITO 

MUITO 

MAIS OU MENOS 

EXTREMAMENTE 

 
 

Figura 12: Gráfico do percentual de respostas sobre a ajuda da pratica na diferenciação das células. 

38% 

58% 

13% 

39% 

44% 
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13% 

78% 

 
 

Com relação ao nível de aprendizagem sobre as células animal e vegetal, pode-se 

observar que foi considerado pela maioria dos alunos “regular”. Os resultados podem ser vistos 

no gráfico abaixo. 

Questão 2: Após a aplicação do modelo, como você classifica 

o seu nível de aprendizado sobre célula animal e célula 

vegetal? 

5%   4% 

 

PESSIMO 

RUIM 

REGULAR 

BOM 

 
 

 

Figura 13: Gráfico do percentual de respostas sobre o nível de aprendizagem após a aplicação do modelo. 

 

 

No entanto, quando questionados sobre a importância da confecção dos modelos das 

células para a aprendizagem da disciplina a maioria achou “mais ou menos” e boa parte muito 

importante. Os resultados podem ser vistos no gráfico abaixo. 

 

 

Questão 3: Você achou importante a confecção do modelos 

das células, para o aprendizado na disciplina? 
 

 

4% 

 

DE ALGUMA FORMA 

NÃO MUITO 

MAIS OU MENOS 

MUITO 

 
 
 

Figura 14: Gráfico do percentual de respostas sobre a importância da confecção dos modelos didáticos. 

13% 
35% 

48% 
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Quando indagados sobre o modelo ajudar numa melhor visualização e compreensão 

das diferenças entre as células animais e vegetais, a maioria dos alunos considerou que ajudou 

muito. Os resultados podem ser vistos no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

Questão 4: O modelo ajudou na visualização e compreensão das 

diferenças entre células animais e células vegetais? 
 

 

4%  4% 

DE ALGUMA FORMA 

NÃO MUITO 

MAIS OU MENOS 

MUITO 

EXTREMAMENTE 

 
Figura 15: Gráfico do percentual de respostas sobre a ajuda na visualização e compreensão nas diferenças das 

células. 

13% 

22% 

57% 
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9. CONCLUSÃO 

 

 
Com uso dos modelos didáticos pode-se trabalhar o tema de forma dinâmica e 

interativa, enfatizando as estruturas e as principais diferenças das células animal e vegetal. 

No decorrer do trabalho, com o uso de modelos didáticos possibilitou verificar que as aulas 

ficaram mais atraentes, embora não terem provocado tantos impactos nos resultados dos 

questionários. 

Assim, embora a literatura atual não aponte resultados 

comprovadamente positivos com a utilização de recursos didáticos 

diferenciados, é sabido que na prática tanto os discentes como os 
próprios educadores são beneficiados por seu uso. Isto porque há 

maior participação, interesse, interação e aproveitamento do conteúdo 

por parte dos alunos, bem como retenção e fixação do aprendizado. 

Por isso sua utilização deve ser constantemente estimulada (PARRA, 

1985). 

 

 
E também podemos levar em consideração o fato dos alunos não terem muito contato 

com uso de recursos didáticos, sendo o quadro e o giz mais utilizados pelos professores. Durante 

a explicação e confecção dos modelos os alunos puderam interagir e com isso foi possível 

perceber que o interesse pelo material e uma participação efetiva na realização da atividade, 

melhorando assim a forma de ensino aprendizagem. 

Como aspectos positivos da realização deste trabalho podem-se destacar: A 

metodologia empregada que pode ser aplicada em outras séries para diversos conteúdo. E para 

melhor compreensão e resultados com os alunos foi de extrema importância que os modelos 

foram confeccionados pelos próprios alunos, estimulando a participação ativa na construção do 

conhecimento. 

Dessa forma, a utilização dos modelos didáticos é interessante, uma vez que contribuía 

significativamente no processo de aprendizagem nas aulas de Ciências. 
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APÊNDICE A 
 

 

-- Questionário I – 

CURSO DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 

Questão 1: Você assistiu à aula da 

professora de Ciências sobre célula animal 

e célula vegetal? 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

Questão 2: Como você classifica o seu grau 

de conhecimento sobre as células? 

( ) Péssimo. ( ) Ruim. (  ) Regular. 

( ) Bom. ( ) Muito bom. 

 
Questão 3: Você consegue diferenciar uma 

célula animal de uma célula Vegetal? 

( ) Nunca. ( ) Raramente. ( ) Às vezes. ( ) 

Muitas vezes. ( ) Sempre. 

 
Questão 4: Você acha que uso de material 

didático (como, por exemplo, um modelo) 

ajudaria na compreensão e visualização de 

uma das células? 

( ) Nunca. ( ) Raramente. ( ) Às vezes. ( ) 

Muitas vezes. ( ) Sempre. 

 
Questão 5: Você acha importante a 

confecção de materiais, como o modelo 

didático, para o aprendizado na disciplina? 

( ) De forma alguma. ( ) Não muito. 

( ) Mais ou menos. ( ) Muito. 

-- Questionário II – 

CURSO DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 
Questão 1: A prática com o modelo ajudou 

na diferenciação de uma célula animal de 

uma célula vegetal? 

( ) De forma alguma. ( ) Não muito. 

( ) Mais ou menos. ( ) Muito. 

( ) Extremamente. 

 
 

Questão 2: Após a aplicação do modelo, 

como você classifica o seu nível de 

aprendizado sobre célula animal e célula 

vegetal? 

( ) Péssimo. ( ) Ruim. (  ) Regular. 

( ) Bom. ( ) Muito bom. 

 
Questão 3: Você achou importante a 

confecção do modelo das células, para o 

aprendizado na disciplina? 

( ) De forma alguma. ( ) Não muito. 

( ) Mais ou menos. ( ) Muito. 

( ) Extremamente. 

 
 

Questão 4: O modelo ajudou na 

visualização e compreensão das diferenças 

entre células animais e células vegetais? 

( ) De forma alguma. ( ) Não muito. 

( ) Mais ou menos. ( ) Muito. 

( ) Extremamente. 
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APÊNDICE B 

 
 

Plano de Aula 

Tema: Célula Animal e Célula Vegetal 

Objetivos: 

1) Reconhecer e diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal, identificando 

suas principais organelas; 

2) Aplicar os modelos didático de célula animal e de célula vegetal; 

3) Confeccionar com alunos um modelo didático de célula animal e de célula 

vegetal. 

 
 

Estratégias: 

1) Aplicar do questionário I (Apêndice A) para avaliar o nível de conhecimento do 

aluno sobre o tema abordado; 

2) Logo após uma prévia explicação com o uso do modelo didático das células 

animal e vegetal, identificando suas semelhanças e suas diferenças e as funções das organelas; 

3) Dividir a turma em grupos de alunos, para confeccionar modelos de células 

animal e vegetal; 

4) E para finalizar a aplicação do questionário II (Apêndice A) para avaliar o nível 

de aprendizagem dos alunos em relação as atividades realizadas. 

Materiais: 

 EVA de varias cores para diferenciar as células e suas organelas com 

cores fixas nas semelhanças; 

 Tesoura; 

 Cola quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO A 
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/270145677627777527/ 

 

Fonte: https://www.pinterest.es/pin/437201076324884618/ 

https://br.pinterest.com/pin/270145677627777527/
https://www.pinterest.es/pin/437201076324884618/
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