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ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 
NOME DA DISCIPLINA: Ciências Moleculares e Celulares  
Unidade 1 

 

OBJETIVOS 

Definição dos objetivos da aula prática: 
Desenvolver seus conhecimentos com relação ao estudo das células 
procariontes e eucariontes bem como a organização hierárquica dos organismos 
multicelulares. 
Desenvolver seus conhecimentos com relação eucariontes bem como a 
organização hierárquica dos organismos multicelulares. 
Desenvolver seus conhecimentos com relação as membranas celulares e suas 
especializações. 
Desenvolver seus conhecimentos com relação ao estudo das divisões celulares 
(mitose) e dos processos de diferenciação celular. 

 
 

INFRAESTRUTURA 

Instalações: 

Computador com acesso à internet  

Materiais de consumo: 

Descrição 
Quantidade de materiais por 

procedimento/atividade 
 Lâmina de Bochecha HE     Software - download 
 Lâmina de Streptococcus Pyogenes  Software - download 
 Lâmina de Raiz de Cebola (Mitose) HF     Software - download 
 Lâmina de Estômago HE     Software - download 
 Lâmina de Fígado (Porco) HE  Software - download 
 Lâmina de Pâncreas (Cão) HF     Software - download 
 Lâmina de Intestino Delgado (Cobaia) HE  Software - download 
 Lâmina de Traqueia e Esôfago (Porco) HE  Software - download 
 Lâmina de Testículo e Epidídimo (Rato) HE  Software - download 
 Lâmina de Raiz de Cebola (Mitose) HF  Software - download 
 Lâmina de Intestino Grosso (Porco) HE  Software - download 
 Lâmina de Ovário (Gata) HE  Software - download 
 Lâmina de Bochecha HE  Software - download 
Software: 

Sim (X) Não (  ) 
Em caso afirmativo, qual? ImageScope 
Pago (   )   Não Pago (X) 
Tipo de Licença:  
Descrição do software: 
Image Scope: software que permite visualizar as lâminas disponíveis no 
laminário digital da Kroton, simula um laboratório de microscopia e permite a 
visualização de lâminas sob diferentes espectros. 
O software deverá ser instalado na máquina, para isso, assista ao vídeo Tutorial 
e siga as instruções abaixo:  
Acesse a tela abaixo pelo link: https://home.mycloud.com/public/d78354a2-
4a1d-4636-b13f-47a51081aead/folders/pf_RFwn2y953x1yE8-
ISLicy89xUJDnduohf1I8V?single=true.   

https://home.mycloud.com/public/d78354a2-4a1d-4636-b13f-47a51081aead/folders/pf_RFwn2y953x1yE8-ISLicy89xUJDnduohf1I8V?single=true
https://home.mycloud.com/public/d78354a2-4a1d-4636-b13f-47a51081aead/folders/pf_RFwn2y953x1yE8-ISLicy89xUJDnduohf1I8V?single=true
https://home.mycloud.com/public/d78354a2-4a1d-4636-b13f-47a51081aead/folders/pf_RFwn2y953x1yE8-ISLicy89xUJDnduohf1I8V?single=true
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Role a barra no canto direito e clique em ImageScope 

 
Clique em Download   

  
Perceba que está iniciando a instalação  
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O ícone do ImageScope deverá estar na pasta Downloads: 

  
Irá aparecer a tela de instalação, após completar o carregamento de 
informações, clique em next 

   
Clique em next   
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Nesta tela clique em: I accept the tems of the license agrement, depois clique em 
next 

   
Clique em finish – finalizando a instalação   

   
Realizar o download das lâminas digitais. Para isso, utilizar o arquivo pdf 
CÁTALOGO – LAMINÁRIO DIGITAL V3 para proceder com a localização da 
pasta na qual a lâmina está inserida. 
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Abrir o software ImageScope e executar o arquivo da lâmina que deseja 
visualizar. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI):  
NSA 

 

 
PROCEDIMENTOS PRÁTICOS 
 

 
Neste momento, o aluno deve seguir as orientações apresentadas no vídeo da aula 
prática. Lembre-se de organizar o ambiente para que a atividade ocorra da melhor forma, 
garantindo uma excelente experiência de aprendizado. 

 
Atividade proposta: 
 

Aluno, você deverá realizar os procedimentos abaixo juntamente com as orientações 
dispostas na videoaula. Ao final deverá apresentar em um arquivo único (.doc) a 
resolução para os casos apresentados no final desse roteiro. 
Procedimento 1 (Videoaula prática 1): 
https://mdstrm.com/embed/5ea7dc774a34ff078de63409  
➔ Lâmina de S. Pyogenes 

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 
o Constituintes 

➔ Lâmina de Bochecha HE 

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 
o Constituintes 
o Organização de células e tecidos 

➔ Lâmina de Raiz de Cebola (Mitose) HF 

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 
o Constituintes 
o Fases da mitose 

 
Procedimento 2 (Vídeo-aula prática 2) 
https://mdstrm.com/embed/5ea96ae25cc84c08d98717a0  
➔ Lâmina de Estômago HE 

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 
o Constituintes 
o Organização de células e tecidos 

➔ Lâmina de Fígado (Porco) HE 

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 
o Constituintes 
o Organização de células e tecidos 

➔ Lâmina de Pâncreas (Cão) HE 

https://mdstrm.com/embed/5ea7dc774a34ff078de63409
https://mdstrm.com/embed/5ea96ae25cc84c08d98717a0
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• Comparar: 

• Tamanho celular 

• Morfologia 

• Constituintes 

• Organização de células e tecidos 
 
Procedimento 3 (Vídeo-aula prática 3) 
https://mdstrm.com/embed/5ea4c3a30421ce070b97cd81  
➔ Lâmina de Intestino Delgado (Cobaia) HE  

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 
o Constituintes 
o Especializações 

 
➔ Lâmina de Traqueia e Esôfago (Porco) HE  

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 
o Constituintes 
o Especializações 

 
➔ Lâmina de Testículos e Epidídimo (Rato) HE 

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 
o Constituintes 
o Organização de células e tecidos 

 
Procedimento 4 (Vídeo-aula prática 4) 
https://mdstrm.com/embed/5ea89991de72f712931bb0b3  
➔ Lâmina de Raiz de Cebola (Mitose) HF 

• Identificar: 
o Etapas da divisão mitótica 

 
➔ Lâmina de Intestino Grosso (Porco) HE  

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 

 
➔ Lâmina de Ovário (Gata) HE  

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 

 
➔ Lâmina de Bochecha HE  

• Comparar: 
o Tamanho celular 
o Morfologia 

 
 

https://mdstrm.com/embed/5ea4c3a30421ce070b97cd81
https://mdstrm.com/embed/5ea89991de72f712931bb0b3
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Procedimentos para a realização da atividade: 
 

 
Para realização dessa aula prática será necessário ter o software ImageScope instalado 
e ter realizado o download das lâminas elencadas e disponíveis no link, para que possa 
acompanhar as ações realizadas pelo professor e executar suas próprias análises.  
  

 
Checklist: 
 

 

Ser capaz de observar e manipular as lâminas; 

Ser capaz de esquematizar todos os tecidos das lâminas apresentadas; 

Ser capaz de compreender as características de cada imagem observada. 
 

 
Verificação de Aprendizagem: 
 

 
Apresente por meio de prints da tela das lâminas: 
➔ Estruturas celulares que constituem as células procariontes e eucariontes; 
➔ Estruturas celulares que constituem as células eucariontes; 
➔ Estruturas de membrana bem como as especializações referentes a ela; 
➔ Etapas da divisão mitótica (prófase, metáfase, anáfase e telófase) na lâmina 

de raiz de cebola;  
➔ Etapas da diferenciação celular. 

 

 
 
 


