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Resumo Esta  unidade  didática  consiste  na  elaboração  de  uma 
proposta metodológica de Biologia. A proposta tem como 
objetivo  verificar  as  possibilidades  e  viabilidades  da 
utilização dos jogos didáticos não virtuais e jogos virtuais 
como  estratégia  metodológica  no  ensino  sobre  Material 
Genético  e  Expressão  Gênica,  utilizando  diferente 
recurso/ferramentas  didática  com  finalidade  de 
estimularem  os  educando  a  relacionarem  os  conteúdos 
específicos sobre Material  Genético e Expressão Gênica 
com os conhecimentos  prévios  de  tais  assuntos  que na 
maioria  das  vezes,  apresentam-se  fragmentados  e  mal 
conceituados  no  cotidiano  dos  educando.  Os  jogos 
didáticos são materiais fundamentais e necessários para o 
processo ensino aprendizagem. Deste modo, esta unidade 
didática visa à confecção, aplicação, análise e a viabilidade 
da utilização dos jogos didáticos não virtuais e virtuais, no 
processo de construção do conhecimento  sobre Material 
Genético  e  Expressão  Gênica.  A  metodologia  aplicada 
abordara principalmente análise do conhecimento através 
de um questionário aplicado antes e depois da aplicação 
dos jogos didáticos não virtuais e virtuais em duas turmas 
diferentes  do  1º  Ano  do Ensino  Médio,  com objetivo  de 
verificar qual jogo é mais viável no espaço e tempo escolar.
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1 - APRESENTAÇÃO

 

Este trabalho é parte integrante das atividades desenvolvida pela Secretaria 

de Estado da Educação do Estado do Paraná – Superintendência da Educação 

através do Programa de desenvolvimento Educacional  –  PDE 2012/2013,  e  é 

dirigido  a  alunos do 1º  ano do Ensino Médio  (matutino),  do  Colégio Estadual 

Adaile Maria Leite EFM de Maringá.

A Unidade  Didática  apresenta  reflexões  sobre  o  ensino  do  dogma  da 

biologia: DNA→RNA→Proteínas e a compreensão da relação entre gene do DNA 

e  a  síntese  de  proteínas,  com  uma  abordagem  diferente,  utilizando 

recurso/ferramenta metodológico o lúdico associado à tecnologia de informação e 

da comunicação (TIC’s) interativa disponível (simulação, animação, jogo didático 

e blog).

O trabalho tem como objetivo identificar e analisar a viabilidade do uso da 

tecnologia  de  informação  e  comunicação  (TIC’s)  e  jogo  didático  concreto  e 

interativo no processo ensino-aprendizagem. Há de se considerar a necessidade 

de  práticas  pedagógicas  diferentes  que  prendam  a  atenção  do  educando, 

principalmente  em  conteúdos  com  conceitos  abstratos  a  compreensão  do 

educando, como Material Genético  e  Expressão Gênica.   O presente trabalho 

pretende educar com o uso da informática através de softwares interativos lúdico, 

uma das áreas da informática (ou TIC’s) que vem se desenvolvendo na educação 

cada vez mais no ensino de Biologia. A proposta metodológica é utilização do jogo 

na construção do conhecimento no ensino do  Material Genético e  Expressão 
Gênica.   Através do qual levará o educando a associação do conceito abstrato 

por meio de jogo concreto e interativo na sala de aula, uma vez que o jogo possui 

vários objetivos pedagógicos, tais como: trabalhar a ansiedade dos alunos por 

meio de atividades que exigem concentração; rever limite, pois é pelos jogos que 

o aluno se enquadra em regras, reagindo com suas emoções para aprender a 

ganhar e perder, aprendendo inclusive a respeitar e ser respeitado; proporcionar 

confiança  em  si  e  nos  outros;  estimular  a  auto-estima;  confeccionar  jogos, 

fazendo com que o aluno tenha a oportunidade de errar, acertar, construir, criar, 



copiar, desenvolver planos aumentando sua auto-estima, acreditando que é capaz 

de fazer muitas coisas para si; desenvolver a autonomia, proporcionando ao aluno 

a  oportunidade  de  responsabilizar-se  por  suas  escolhas  e  atos;  ampliar  o 

raciocínio lógico, exigindo planejamento e estratégias para raciocinar.

 Iniciaremos  as  atividades  com  um  pré-questionário  para  descobrir  a 

concepção prévia do educando sobre  Material Genético e  Expressão Gênica, 

com questões básicas e que envolvem fatos reais relacionados à expressão dos 

genes,  com  o  objetivo  de  provocar  uma  insatisfação  e  curiosidade  com  sua 

concepção prévia,  comentando com eles que o conhecimento por si  só não é 

capaz de explicar adequadamente os conteúdos que serão estudados.

O jogo e a tecnologia,  esta presente em toda a fase da vida dos seres 

humanos,  sendo  essencial  para  sua  existência,  fazendo-se  presente  na  inter-

relação social e possibilitando o desenvolvimento da criatividade.

Estudos realizados com professores mostram que o uso da tecnologia e 

ludicidade como uma estratégia é viável, e que se adapta as novas exigências da 

educação (HERMAN, 2007).

Para  Santos  e  Silva  (2011)  é  através  da  brincadeira  e  do  jogo  que  as 

pessoas trabalham o raciocínio lógico; elas pensam, analisam e calculam como 

seria o passo certo para determinada jogada, lembrando que todo jogo tem regras 

que não podem ser burladas.

Conforme  Carvalho  (2009),  o  lúdico  utilizado  pelo  professor  como 

recurso/ferramenta  metodológica  de  ensino  deve  contemplar:  curiosidade, 

prender  a  atenção,  instigar  o  educando  a  se  interessar  pelo  que  está  sendo 

proposto, mediando à compreensão do conteúdo abordado, deixando-os curiosos 

e concentrados. Dessa forma, eles irão pesquisar tirar dúvidas, terão facilidade na 

compreensão do assunto em estudo e ficarão interessados pelas aulas.

Os conceitos abordados sobre Material Genético e Expressão gênica são 

geralmente de difícil compreensão, sendo necessárias práticas que auxiliem no 

aprendizado do educando nesse contexto,

 



[...]  as relações entre DNA, RNA e proteína (dogma 

central  da  biologia  molecular)  em  sala  de  aula,  por  sua 

complexidade,  elevado nível  de abstração e  consequente 

dificuldade de compreensão por parte dos alunos, tem sido 

alvo de pesquisas e investigação em ensino de Biologia, 

uma vez que constitui a base para a compreensão de temas 

como  ‘código  genético’,  ‘hereditariedade’,  ‘organismos 

geneticamente modificados’, ou uso terapêutico de células 

tronco’, por exemplo, (CARVALHO, 2009 p.42)

 

Para  Miranda  (2001),  as  simulações  e  jogos  lúdicos  têm  como  função 

facilitar a compreensão de tais conceitos, deixando as aulas dinâmicas, interativas 

e  descontraídas,  facilitando o aprendizado,  sem utilizar  conceito  específico  ou 

abrangente demais de como funcionam os genes, quais são suas funções, além 

de observar o que difere em um indivíduo do outro. Assim o ensino pode atingir  

diversos  tipos  de  inteligências,  passando  a  ser  um  meio  de  aproximação  do 

educando com seus colegas e professores.

 

Um conceito científico, assim como qualquer conceito, 

deve  ser  construído,  não assimilado como se fosse  algo 

pronto  e  acabado,  estimulando  somente  a  memorização. 

Quando um aluno apenas memoriza um conceito, ao invés 

de  construí-lo,  terá  dificuldade  em  aplicá-lo  em  outros 

contextos,  não  tendo  para  ele  nenhum  significado 

(CARVALHO. 2009 p. 26)

 

 

Utilizar  recursos  ou  ferramentas  inovadoras  de  ensino,  que  envolvam 

simulações, interatividade e jogo, mostra-se como estratégia promissora para ser 

aplicada no ensino científico. Estas atividades complementam o conteúdo teórico 

permitindo  maior  interação  entre  conhecimento  –  professor  -  educando, 



contribuindo no processo ensino-aprendizagem (BORUCHOVITCH, 1993).

Conforme  Campanário  e  Moya  (1999)  existem  várias  dificuldades 

identificadas  que  estão  relacionadas  com  o  processo  de  aprendizagem 

denominada  clássica,  entre  elas  estão  à  estrutura  lógica  dos  conteúdos 

conceituas,  o  seu nível  de exigência formal  e  a influência dos conhecimentos 

prévios e pré-concepções do educando.

Os jogos apresentados pretendem retratar, de forma simples a estrutura da 

molécula de DNA assim como as etapas da duplicação, transcrição e tradução 

(síntese proteica).

Serão  explorados  com  o  educando,  a  partir  de  uma  necessidade  de 

solucionar questão contextualizada, exigindo atitude cognitiva do participante. A 

implementação do projeto será realizada em duas turmas do 1º Ano do Ensino 

Médio, onde a Turma A realizará em duplas as leituras, as discussões dos textos 

indicados  e  os  jogos  lúdicos  virtuais  ou  simulações;  ao  final  da  leitura  e 

discussões dos textos  as  duplas  farão uma síntese do texto  e  entregarão ao 

professor.  Individualmente  o  aluno  terá  que  fazer  um  diário  de  anotação  e 

observação da atividade. A Turma B participará, em grupo de quatro alunos, dos 

jogos didáticos lúdicos concretos, da leitura de textos e discussões. No final da 

leitura e discussões dos textos os grupos farão uma síntese. Individualmente o 

aluno terá que fazer um diário de anotações e observação da atividade. 

Ambas as turmas participarão de um pré-questionário para sondagem dos 

conhecimentos prévios dos alunos a respeito do material genético e expressão 

gênica, e outro no final, após realizarem todas as atividades propostas.

 

2 - MATERIAIS DIDÁTICOS

2.1- Conceitos Dessa Unidade Didática

►A estrutura da molécula de DNA;

►A estrutura da molécula de RNA;

►O papel do DNA na identidade dos seres vivos;

►O conceito de gene;



►A relação entre gene e síntese de proteínas;

 

3. – Primeira Etapa: Levantamento das concepções dos alunos a respeito 
dos temas “material genético e expressão gênica”, respondido pelas turmas 
A e B.

 

3. 1.  – Pré-Questionário De Sondagem

 

1) Explique o que é material genético:

2) Explique qual a relação do material genético com a expressão gênica:

3) Qual a relação existente entre DNA, cromossomos e genes?

4) Qual a relação existente entre o gene, RNA e proteínas?

5) Cite as principais diferenças entre RNA e DNA quanto à estrutura de 

nucleotídeos.

6) Quais as principais características das moléculas de DNA e de RNA?

7) Explique como uma alteração no DNA pode modificar o funcionamento 

de uma célula.

8) Explique porque existem na natureza várias formas diferentes para um 

mesmo gene.

9)  Explique  a  relação  entre  o  DNA,  o  código  genético,  a  síntese  de 

proteínas e a determinação das características dos organismos.

 

3. 2. – Avaliação dos jogos, respondido pelas turmas A e B após a realização 
das atividades

 

1) O que você achou da atividade?

2) O jogo foi de fácil compreensão?



3) Você conseguiu compreender algo sobre as atividades lúdicas?

4)  Você conseguiria explicar a outra pessoa o que aprendeu nesta aula?

5) Você gostaria que tivesse mais aulas lúdicas?

6) Aponte os aspectos positivos e negativos do jogo;

 

3. 2. - Recomendações Para Turma A e B

 

Lembre-se  que  toda  dúvida  é  válida,  não  existem  perguntas  “bobas”, 

portanto qualquer dúvida pergunte ao professor.

Durante a realização das atividades interativas e da leitura reflitam sobre o 

seu  conceito  e  o  conceito  visto  durante  a  atividade.  Faça  um  diário  com 

anotações sobre os novos conceitos adquiridos, comentando o que mudou em 

relação ao que você sabia.

Anote as dúvidas durante a realização da atividade, solicitando auxílio do 

professor em último caso.

Individualmente  o  aluno  deverá  registrar  em  um  diário   a  atividade 

desenvolvida durante o dia e o seu envolvimento na mesma, respondendo as 

seguintes questões:

a)  O  que  aprendi  hoje?  O  que  as  atividades  me  acrescentaram  de 

conhecimentos?

b) O que não foi adequado nas atividades?

 

4. ATIVIDADE 1 - TURMA - A  – ATIVIDADES LÚDICAS INTERATIVAS

4. 1. - Objetivo Específico

►Compreender o que é genoma

►Diferenciar  genes,  alelos  e  cromossomos,  associando  todos  esses 

conceitos com a estrutura do DNA.

►Localizar o material genético em células de diferentes tipos de organismo;



 

4. 2 – Conteúdo: Material Genético e Expressão Gênica

4. 3. - 5 Horas/Aulas

4. 4. - Estratégia

 

a) Leitura em dupla de um texto introdutório, extraído de uma fonte atual, 

sobre DNA, ou outro assunto que envolva o tema;

b) Troca de informações entre cada dupla. Conforme o texto escolhido, o 

professor  poderá  elaborar  um  roteiro  de  leitura,  a  fim  de  assegura  que 

determinadas informações sejam observadas;

c) Aula expositiva, sobre o núcleo, importância e a constituição;

d) Aula explicativa com recursos audiovisuais sobre o DNA (sua constituição 

e a sua capacidade de se auto-duplicar), como se organiza a informação genética 

e como ela é transmitida, enfocando do organismo até chegar ao seu DNA;

e) Registro, pelos alunos,do aprendizado em um diário;

f)  Contextualização  das  situações  problemas,  propondo  aos  alunos  a 

resolução através de uma série de possibilidade.

Explicar  que  o  genoma  é  um  o  conjunto  de  genes  que  contém  as 

informações para  criar  e  manter  aquele  organismo.  Durante  a  aula  expositiva 

utilizar  recursos  audiovisuais  como:  (http://www.youtube.com/watch?

v=X5B0ZkbrgG4&feature=fvwrel),  vídeo que descreve o genoma humano; após 

assistirem o vídeo faça o seguinte questionamento:

a) se eles fazem ideia do tamanho do DNA?

b) Onde ele está localizado na célula?

 

4. 4. 1. - Leitura e discussão 

Após aula expositiva, os alunos formarão duplas para leitura e discussão 

dos textos indicados. No final da discussão cada dupla fará uma síntese do texto 

discutido e entregarão ao professor, lembrando que as sínteses serão feitas pela 

http://www.youtube.com/watch?v=X5B0ZkbrgG4&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=X5B0ZkbrgG4&feature=fvwrel


dupla, porém o diário é individual.

 

4. 4. 2. – Textos

 Em dupla os alunos farão a leitura e a discussão dos seguintes textos:

1) O que são alelos?

2) A molécula de DNA

3)  Seqüenciamento de DNA 

Estes  textos  foram  retirados,  do  site, 

(http://www.odnavaiaescola.com.br/topicos.htm).   Os textos para estudo retratam 

de forma simples o que são alelos, como é uma molécula de DNA e como é o 

sequenciamento de DNA.

 

4. 5. – Aula interativa lúdica

As atividades lúdicas interativas serão realizadas em duplas no laboratório 

de informática. O jogo é um vínculo que une a vontade e o prazer durante a 

realização  de  uma  atividade.  O  ensino  através  do  meio  lúdico  cria-se  um 

ambiente  gratificante  e  atraente  servindo  como  estímulo  para  a  formação  de 

atitudes  sociais:  respeito  mútuo,  cooperação,  obediência  às  regras,  senso  de 

responsabilidade, senso de justiça, iniciativa pessoal e grupal.

Em dupla os alunos seguirão para sala de informática onde acessarão o 

seguinte  site: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/viewcat.php?

cid=4, executarão as seguintes simulações:

►A experiência de Griffith (1928)  Apresentam a experiência de Frederick Griffith, 

que  indicou  o  caminho  para  a  caracterização  dos  ácidos  nucleicos  como 

moléculas da hereditariedade. Neste link vocês também farão uma simulação do 

sequenciamento de DNA. O site explica a importância do DNA para os seres vivos 

e o mecanismo de sequenciamento de DNA. Anotem as dúvidas, cada aluno deve 

fazer o seu diário da atividade interativa.

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/visit.php?cid=4&lid=1359
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/viewcat.php?cid=4
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/viewcat.php?cid=4
http://www.odnavaiaescola.com.br/topicos.htm
http://www.odnavaiaescola.com.br/moleculadedna.html
http://www.odnavaiaescola.com.br/alelos.html


►A descoberta dos genes Relata como iniciou os estudos para a descoberta dos 

genes, apresentando os principais pesquisadores envolvidos nesse estudo.

Você  encontrará  um  breve  histórico  da  descoberta  dos  genes  e  uma 

atividade interativa onde vão montar uma molécula de DNA; leiam as instruções, 

façam as anotações referentes à informação sobre o DNA.

►Sequenciamento de DNA , Explica a importância do DNA para os seres vivos e 

o mecanismo de sequenciamento de DNA. Quando estiver neste link, clique em 

saiba mais e veja mais informações sobre o sequenciamento do DNA.

►Aminoácidos e proteínas. Neste link você encontrará as seguintes simulações: 

aminoácidos  e  proteínas;  visão  geral  da  função  celular;  anatomia  da  célula; 

estrutura do cromossomo; DNA (estrutura, replicação, tradução do RNA).

Após as duplas realizarem a atividade lúdica interativa, formarão um grande 

grupo, para discutirmos as dificuldades apresentadas nas atividades.

 

4. 6. – Questões para reflexão

a)               Qual é a constituição química dos cromossomos?

b)               Redija um texto relacionando os conceitos envolvidos nas 

atividades: cromossomos, DNA, gene, alelo, aminoácidos e proteínas.

c)                Relacione  os  conceitos  que  não  estavam  claros  para 

algum integrante do grupo e que foram resolvidos durante a discussão.

 

4. 7. - Para aprofundar mais

4. 7. 1. - Livros:

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.;  Biologia das Células .Vol.1. 3 ed. São 

Paulo: Ed. Moderna. 2010

a)                Capítulo 3 unidade 3.5, - proteínas - pag. 76.

b)                Capitulo 7 pag. 153  a  162.

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/visit.php?cid=4&lid=450
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/visit.php?cid=4&lid=1494
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/visit.php?cid=4&lid=1360


4. 7. 2. – Sites:

http://www.odnavaiaescola.com.br

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2003/dna/fe0703200303.shtml 

http://sbg.org.br

http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualizarTema.php?idTema=33

DNA e proteínas

http://www.ncbi.nlm.gov/genkank

Aqui  nesses  sites  você  encontrará  diversos  textos  para  leitura 

complementar, com informações sobre o DNA e o RNA.

 

5. – ATIVIDADE 2 – TURMA A

5. 1. – 4 horas/aulas 

5. 2. - Objetivos

►Mostrar que todas as células de um organismo têm a mesma composição 

de DNA recebida do zigoto;

►Reconhecer a natureza universal do material genético em todos os seres 

vivos,  relacionando  a  estrutura  química  do  DNA  com  as  propriedades  de 

autoduplicação e transcrição;

►Mostrar os processos de replicação e tradução do DNA.

 

5. 3. - Aula expositiva e exploratória

Esta atividade iniciará com uma aula expositiva, com recursos audiovisuais 

(http://www.youtube.com/watch?v=-o-iphbLTSM&feature=related) mostrando o 

processo de replicação, transcrição e tradução, sempre retomando os 

conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores; após discussão vamos para as 

atividades lúdicas interativas com o objetivo de visualizar os processos de 

replicação, transcrição e tradução.

O professor fará perguntas para a classe, proporcionando situações que os 

http://www.youtube.com/watch?v=-o-iphbLTSM&feature=related
http://www.ncbi.nlm.gov/genkank
javascript:%20void(0);
http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualizarTema.php?idTema=33
http://sbg.org.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2003/dna/fe0703200303.shtml
http://www.odnavaiaescola.com.br/


estimulem  a  falar.  Durante  as  aulas  seguintes  o  professor  verificará  se  as 

concepções  dos  alunos  foram  modificadas  e  as  dúvidas  esclarecidas  após 

realizarem as atividades interativas.

 

5. 4. - Aula interativa lúdica

5. 4. 1. - Sequências das atividades lúdicas interativas

 

Os alunos realizarão as atividades lúdicas interativas em dupla, nos sites 

indicados,  fazendo  as  anotações  das  observações  (dúvidas  para  executar  a 

atividades,  conceitos  não  compreendido,  conceitos  modificados),  no  diário 

individual, sempre comparando as concepções prévias com as adquiridas com as 

atividades interativas. 

http://www.educacao.pr.gov.br/  através do portal  diaadiaeducacao → alunos → 

recursos  e  pesquisa  →  simuladores,  vocês  encontrarão  vários  links  com 

atividades interativas, além das que vocês vão utilizar agora).

►Códon e anticódon exemplifica o reconhecimento códon-anticódon entre o RNA 

mensageiro e o RNA transportador.

Após realizarem as simulações do Códon e Anticódon, vão para outro site 

para onde realizarão as simulações da transcrição do DNA e a Replicação.

Neste site da UNICAMP, as duplas realizarão simulação do processo de 

transcrição do DNA:

►http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc_uploads/materiais/versaoOnline/versaoOnline

1110_pt/S_1_1_5Transcricao/Transcricao.swf.  O programa apresenta o processo 

de transcrição de uma molécula de DNA em uma molécula de RNA.

O exercício é interativo em que o usuário pode acompanhar passo a passo 

a transcrição e replicação de uma molécula de DNA. Proteina, síntese, proteica, 

aminoácido,  peptídeo,  ribossomo.  Este  software  apresenta  uma  atividade 

interativa a respeito da síntese de proteínas,  favorecendo a compreensão dos 

conceitos envolvidos neste processo.

http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc_uploads/materiais/versaoOnline/versaoOnline1110_pt/S_1_1_5Transcricao/Transcricao.swf
http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc_uploads/materiais/versaoOnline/versaoOnline1110_pt/S_1_1_5Transcricao/Transcricao.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/visit.php?cid=4&lid=1421
http://www.educacao.pr.gov.br/


Neste site da UNICAMP, as duplas realizarão simulação do processo de 

replicação do DNA.

►http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc_uploads/materiais/versaoOnline/versaoOnline

1109_pt/S_1_1_4_Replicacao/Replicacao.swf animação  Interativa  que  mostra 

como ocorre  o  processo  de  replicação  do  DNA.  Para  isso,  a  barra  de  menu 

permite que o usuário navegue ao ponto do programa desejado, podendo ser:

 ⁃ Apresentação inicial, que traz os objetivos e conteúdos do programa;

 ⁃ Introdução, que apresenta um texto base sobre o tema replicação;

 ⁃ Replicação DNA, atividade interativa do processo de replicação passo a 

passo;

 ⁃ Animação, onde se pode ver uma animação do processo de replicação 

(essa opção é  disponível  apenas após conclusão da etapa de Replicação de 

forma interactiva);

 ⁃ Sobre,  apresenta  os  créditos  e  outras  informações  relacionadas  ao 

software;

 ⁃ Sair, fecha o programa.

 

5.5. – Questões Para Reflexão

a)               O que é uma unidade de transcrição?

b)              Quais  são  os  três  elementos  essenciais  numa  unidade  de 

transcrição?

c)               O gene pode ser definido como uma unidade de transcrição?

d)              O que é códon?

e)               Quantos sinais de início e parada existem no código genético?

f)               Por que se considera o código genético universal (com raras 

exceções)?

 

http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc_uploads/materiais/versaoOnline/versaoOnline1109_pt/S_1_1_4_Replicacao/Replicacao.swf
http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc_uploads/materiais/versaoOnline/versaoOnline1109_pt/S_1_1_4_Replicacao/Replicacao.swf


5.6. - Para Aprofundar Mais

5.6.1. - Livros

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.;  Biologia das células. Vol.1. 3 ed. São 

Paulo: Ed. Moderna. 2010

c)                Capítulo 3 unidade 3.5, - proteínas - pag. 76.

d)                Capitulo 7 pag. 153  a  162.

 

5.6.2. – Sites

http://www.odnavaiaescola.com.br

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2003/dna/fe0703200303.shtml 

http://sbg.org.br

http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualizarTema.php?idTema=33

DNA e proteínas

 

6. – ATIVIDADE 3 – TURMA A

6. 1. - 5 horas/aulas

6. 2. - Objetivos

 

►Estabelecer relação entre DNA, código genético, sínteses de proteínas e 

a determinação das características dos organismos;

►Compreender o código genético e sua utilização pela célula no momento 

da  tradução,  bem  como  a  participação  dos  diferentes  tipos  de  RNA neste 

processo;

►Aprender sobre o processo em que o DNA dá origem a diversas formas 

de RNA e onde este serão utilizado na tradução para dar origem às proteínas, que 

são verdadeiras efetoras da célula;

►Aprender o funcionamento do ribossomo;

javascript:%20void(0);
http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualizarTema.php?idTema=33
http://sbg.org.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2003/dna/fe0703200303.shtml
http://www.odnavaiaescola.com.br/


►Compreender o processo de síntese de proteína

6. 3. - Aula expositiva e exploratória

A aula será iniciada de forma expositiva com recursos audiovisuais 

(http://www.youtube.com/watch?v=rZvInRO6J8Q&feature=related), começar 

abordando o dogma central da biologia (DNA→RNA→proteína.

Explicar  que as  proteínas são  as  verdadeiras  causadoras da expressão 

gênica, ou seja, das características físicas. Mas não são elas as transmitidas de 

pais para filhos, e sim o material genético.

Portanto, precisa haver um processo que usa o material  genético (DNA) 

para fazer as proteínas. O RNA é o intermediário natural.

Explicar a transcrição. Uma das fitas é transcrita, a outra não: demonstrar a 

complementaridade entre DNA e RNA. Caracterizar  os três tipos principais de 

RNA com seus papeis na tradução: RNAm conduz a mensagem (“receita”), RNAt 

transporta os aminoácidos ao ribossomo e RNAr compõe o ribossomos e tem 

ação catalítica para montar a proteína.

Comentar sobre o processamento do RNAm dentro do núcleo.

Explicar  a  tradução utilizando  a  simulação.  Utilizar  dinâmica na qual  os 

alunos  possam  manusear  algum  tipo  de  material  que  simule  a  síntese  de 

proteína.

O objetivo é frisar de que forma o código genético determina uma proteína, 

destacando as funções dos diferentes tipos de RNA no processo.

 

6. 4. - Aula de leitura e discussão 

Agora as duplas farão a leitura e discussão dos seguintes textos:

►O processo de tradução  contém texto para discussão em grupo, que podem 

melhorar seus conceitos sobre a tradução do DNA.

http://www.odnavaiaescola.com.br/traducao.html
http://www.youtube.com/watch?v=rZvInRO6J8Q&feature=related


►  Desenvolvimento  da  capacidade  de  leitura  nas  aulas  sobre  síntese  de 

proteínas  (texto extraído da revista genética na escola vol. III Nº (2008). Neste 

texto vocês encontrarão uma história sobre o RNAm: Lembranças de um RNA 

mensageiro).

►RNA -  mensageiro  e  RNA -  transportador um  texto  simples  que  fala  das 

diferenças entre a estrutura do DNA e RNA, as bases nitrogenadas. 

►Neste link as duplas encontrarão um texto explicando o processo da expressão 

gênica:

http://cbme.usp.br/files/mat_apoio/Roteiro_para_oficina_sobre_Expressao_Genica

.pdf

 

6. 5. - Aulas interativas lúdicas

Nesses  jogos  ou  simulações  os  alunos  verão  a  composição  dos 

aminoácidos e as ligações que os aminoácidos realizam também visualizarão a 

formação da proteína.

►Aminoácidos e proteínas ( http://www.johnkyrk.com/aminoacid.pt.html )

Demonstra, detalhadamente, a composição dos aminoácidos, as ligações 

peptídicas e a formação das proteínas.

►Disco  de  Aminoácidos  neste  link você  conhecerá  os  aminoácidos.  Versão 

online  interativa  do  Disco  de  Aminoácidos  do  CBME,  com  visualização  das 

moléculas dos aminoácidos com recursos tridimensionais. Na visualização 3D é 

possível  interagir  de  modo  a  permitir,  por  exemplo,  rotação  das  moléculas, 

exibição de pontes de hidrogênio e superfície de Van Der Waals.

► http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualizarTema.php?idTema=33

Neste software,  de uma forma interativa,  você aprenderá como se dá o 

processo de síntese de proteína a partir de uma molécula de RNA mensageiro.

►Sintetizandoproteínas  

http://cbme.usp.br/playercbme/interatividade/jogosintese/sintetizando.html 

Versão online e interativa do jogo “Sintetizando proteínas” do CBME. Nesta 

http://cbme.usp.br/playercbme/interatividade/jogosintese/sintetizando.html
http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualizarTema.php?idTema=33
http://cbme.usp.br/playercbme/interatividade/aminoacidos/
http://www.johnkyrk.com/aminoacid.pt.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/visit.php?cid=4&lid=450
http://cbme.usp.br/files/mat_apoio/Roteiro_para_oficina_sobre_Expressao_Genica.pdf
http://cbme.usp.br/files/mat_apoio/Roteiro_para_oficina_sobre_Expressao_Genica.pdf
http://www.odnavaiaescola.com.br/rnas.html


atividade você irá seguir as etapas que ocorrem dentro da célula, de organismos 

eucariotos, para que uma proteína possa ser sintetizada. Deste modo, a partir de 

um gene você conseguirá  sintetizar uma proteína.

Apresentação inicial, onde são apresentados os objetivos e conteúdos do 

programa;

Introdução, onde é apresentado um texto de introdução ao tema síntese 

proteica;

Simulação,  onde  pode  simular  a  síntese  de  uma  pequena  proteína 

hipotética;

Animação,  onde  pode-  se  ver  uma  animação  do  processo  de  síntese 

proteica;

Sobre  este  programa,  apresenta  os  créditos  e  outras  informações 

relevantes do software;

Sair: sai do programa.

 

6. 6. – Questões para reflexão

a)               Quais são os principais componentes na tradução de um 

RNA mensageiro? Qual o papel de cada um desses componentes?

b)               Como é a iniciação da tradução?

c)                O que é uma proteína?

d)               Qual é a relação entre a forma da proteína e a função que 

ela desempenha?

e)               Qual a relação entre proteína e expressão gênica?

 

6. 6. 1. - Para aprofundar mais

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.;  Biologia das células .Vol.1. 3 ed. São 

Paulo: Ed. Moderna. 2010

a)     Capítulo 3 unidade 3.6, - proteínas - pag. 70.



b)     Capitulo 7 pag. 157  a  171.

 

6. 6. 2. - Sites

http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualizarTema.php?idTema=33

DNA e proteínas

http://www.ncbi.nlm.gov/genkank

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/

http://educacao.uol.com.br/busca/?tag-id=22687&tag-texto=%20DNA

 

 

7. - TURMA B - JOGO DIDÁTICO-LÚDICO (NÃO VIRTUAL)

7. 1. - Material Didático

Pré-questionário de sondagem individual, para avaliar a concepção prévia 

dos alunos sobre o conteúdo material genético e expressão gênica.

As atividades da turma B serão diferentes da turma A, uma vez que a turma 

A trabalhará com jogos lúdicos computadorizados, a turma B trabalhará, com uma 

metodologia que visa à confecção, a aplicação do lúdico.

A proposta ocorrerá em quatro momentos, a saber:

►Aula expositiva com recursos audiovisuais leitura e interpretação de texto;

►Formação dos grupos, materiais para elaboração do jogo e das regras;

►Aplicação do jogo;

►Resolução das questões relacionada aos jogos;

Os alunos desenvolverão todas as atividades em grupo de quatro alunos, 

exceto as questões no final das atividades e o diário serão individual, receberão 

as instruções de como será a utilização e confecção dos jogos.

Após aula expositiva, os alunos formarão os grupos para leitura e discussão 

dos textos indicados. No final da discussão cada grupo fará uma síntese do texto 

http://educacao.uol.com.br/busca/?tag-id=22687&tag-texto=%20DNA
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/
http://www.ncbi.nlm.gov/genkank
javascript:%20void(0);
http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualizarTema.php?idTema=33


discutido entregarão ao professor, lembrando que a síntese deverá ser feita pelo 

grupo,  porém  o  diário  é  individual  cada  aluno  tem  que  ter  seu  diário.  Para 

selecionar  os  jogos  a  serem  utilizados  foram  consultados  livros  didáticos 

específicos  do  tema  e  artigos  referentes  à  elaboração  dos  jogos  didáticos 

educativos.

 

7. 2. - ATIVIDADE 1 – TURMA B

7. 3. - 5 Horas/Aulas

7. 3. - Aula expositiva exploratória e leitura de textos

A aula  será  iniciada  com  apresentação  da  proposta  metodológica  aos 

alunos,  após  vão  assistir  um  vídeo  sobre  o  genoma  humano 

(http://www.youtube.com/watch?v=X5B0ZkbrgG4&feature=fvwrel),  haverá  um 

debate entre professor e alunos.

7. 3. 1 – Textos: Em grupo farão a leitura e a discussão dos seguintes textos:

1) O que são alelos?

2) A molécula de DNA

3)  Seqüenciamento de DNA 

Estes  textos  foram  retirados  do  site, 

(http://www.odnavaiaescola.com.br/topicos.htm).   Os textos para estudo retratam 

de forma simples o que são alelos, como é uma molécula de DNA e como é o 

sequenciamento  de  DNA.  Após  leitura  e  discussão  dos  textos  e  do  vídeo, 

responderão individualmente estas questões:

a) sobre o que este vídeo comenta?

b) o que é material genético? E expressão gênica?

c) Todos os seres vivos possuem material genético?

d) Perguntar se eles fazem ideia do tamanho do DNA?

e) Onde ele está localizado na célula?

 

http://www.odnavaiaescola.com.br/topicos.htm
http://www.odnavaiaescola.com.br/moleculadedna.html
http://www.odnavaiaescola.com.br/alelos.html
http://www.youtube.com/watch?v=X5B0ZkbrgG4&feature=fvwrel


7. 3. 2. –Aulas para confecção dos seguintes jogos

Cada grupo receberá uma cópia dos modelos dos jogos que irão orientá-los 

na  confecção  do  seu  material,  nessas  cópias  conterão  as  informações  e 

características e algumas figuras demonstrativa de como deve ser feito os jogos.

Cada  grupo  terá  um  tempo  para  socializar  com  o  seu  material 

confeccionado e entender as regras de como devem jogar.

 

►ÁCIDOS NUCLEICOS: COMO ENTENDER ISSO? Autores: Barbosa; M.; D.; 

Costa; G.;M.;  Genética na Escola Revista Semestral Publicada pela Sociedade 

Brasileira de Genética. Vol. VI– nº 2 (2011). VI – Nº 2 (2011)  [páginas 6-10]

Nesta atividade é apresentado um plano de estudo com uma metodologia 

dinâmica,  com  sugestão  de  organização  das  etapas  da  aprendizagem 

consequentemente  o  jogo  poderá  aumentar  a  fixação  e  entendimento  do 

funcionamento do DNA e RNA, como recurso didático facilitador que apresenta e 

exercita de forma concreta do conteúdo estudado.

►  “JOGO  DA MEMORIA:  ONDE  ESTÁ  O  GENE?”  Autores:  Paes;  M.;  F.; 

Paresque; R.; Genética na Escola Revista Semestral Publicada pela Sociedade 

Brasileira de Genética. Vol. IV – Nº 2 (2009) [páginas 23-29]

Este jogo apresenta o conceito e a localização, funções e definições como 

gene, cromossomo e DNA

Estão  em questão  nesse,  cinco  processos  (mitose,  meiose,  transcrição, 

tradução e mutação); quatro estruturas (DNA, RNA, cromossomo e gene).

 

7. 3. 3. – Aplicação Do Jogo:

As  atividades  lúdicas  serão  aplicadas  no  próprio  grupo.  Após  a 

realização  das  atividades  lúdicas  os  alunos  responderão  questões  de 

reflexão. 

 

http://geneticanaescola.com.br/
http://geneticanaescola.com.br/


8. – ATIVIDADE 2 – TURMA B

8. 1. - 7 Horas/Aulas

8. 2. – Aula expositiva-exploratória e leitura de textos

Iniciar com aula expositiva com a visão de um organismo até chegar ao DNA, 

através recursos audiovisuais como o vídeo genoma humano (DNA) 

(http://www.youtube.com/watch?v=X5B0ZkbrgG4&feature=fvwrel) comentar que 

muitos consideram essa molécula como o princípio organizador dos seres vivos. 

Podemos dizer que, ela “diz” ao organismo em desenvolvimento como se 

construir, o vídeo ajudará os alunos na compreensão do genoma humano. 

Explicar que o genoma é o conjunto de genes que contém as informações para 

criar aquele organismo. Explique os mecanismos de duplicação do DNA, 

transcrição e tradução até sintetizar a nova proteína. Após a explicação assistirão 

ao vídeo do DNA a síntese proteica (http://www.youtube.com/watch?

v=rZvInRO6J8Q&feature=related), este vídeo explora a parte da transcrição, 

replicação e tradução do DNA até a síntese proteica. Questione a classe sobre a 

importância da síntese de proteína para os seres vivos.

Nestas atividades os alunos receberão as instruções dos jogos: código genético: 

o código dos vinte: síntese proteica: jogo “sintetizando proteínas”: jogo 
s.o.s. síntese objetivando sobrevivência, estes jogos os alunos não precisarão 

confeccionar, receberão os jogos prontos e as regras de como jogar, os alunos 

terão que entender as regras dos jogos e jogar.

As atividades lúdicas serão realizadas na sala de aula em grupo de quatro 

alunos, sempre problematizando uma situação fictícia envolvendo a necessidade 

de identificar determinada ação do gene para uma determinada expressão.

 

8. 2. 1 – Textos

O Processo da Expressão Gênica

http://cbme.usp.br/files/mat_apoio/Roteiro_para_oficina_sobre_Expres
sao_Genica.pdf , este texto explica sobre o processo de transcrição, replicação e 

tradução, apresenta um modelo de DNA.

 

http://cbme.usp.br/files/mat_apoio/Roteiro_para_oficina_sobre_Expressao_Genica.pdf
http://cbme.usp.br/files/mat_apoio/Roteiro_para_oficina_sobre_Expressao_Genica.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rZvInRO6J8Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rZvInRO6J8Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=X5B0ZkbrgG4&feature=fvwrel


8. 3. –Aplicação Dos Jogos:

►CÓDIGO GENÉTICO: O CÓDIGO DOS VINTE: Autores: Mori; L.; Arias; M.; C.; 

Miyaki; C.; Y.; Dessen E.; M.; B.; Genética na Escola Revista Semestral Publicada 

pela Sociedade Brasileira de Genética. Vol. IV – Nº 1 (2009)  [páginas 25-32].

Esta atividade simula tradução de RNA mensageiros de dois genes (A e B) 

em duas espécies diferentes. Ela é realizada com peças que se encaixam como 

um quebra cabeças. Os grupos deverão traduzir um RNAm. Cada grupo receberá 

quatro  envelopes,  contendo  os  RNAt  correspondentes  aos  códons  de  cada 

RNAm.

 

►SÍNTESE PROTEICA:  JOGO “SINTETIZANDO PROTEINAS”,  (CARVALHO, 

J; C; Q; 2009, CDCC-USP-EXPERIMENTOTECA).

Conceitos envolvidos:  Síntese Proteica associada à função e estrutura 

das proteínas; etapas sintetizantes: transcrição, transcrição, tradução e organelas 

envolvidas no processo.

Este  jogo simula  uma célula  eucariótica  animal,  com diversas situações 

problemas, com RNA mensageiro, estrutura primária e proteína processada.

Onde o  educando deverá  identificar  onde ocorre  cada etapa da síntese 

proteica.

 

►JOGO S.O.S. – SÍNTESE OBJETIVANDO SOBREVIVÊNCIA (SOUZA, C; E; Q; 

OLIVEIRA, O; B; 2006); (Cadernos Pedagógicos do Prodociências 2006/UFPR) – 

Curitiba: Exemplus Comunicação & Markentig, 2007)

Conceitos envolvidos:  Síntese Proteica associada à função e estrutura 

das proteínas; etapas sintetizantes: transcrição, transcrição, tradução e organelas 

envolvidas no processo.

Esta atividade tem por objetivo verificar o conhecimento do educando num 

exercício de reflexão aplicada numa situação simulada por meio de uma série de 

reações, ações e sensações que ocorrem no corpo de um de individuo. Nesta 

http://geneticanaescola.com.br/


atividade o educando terá que relacionar a proteína responsável por elas, como 

são processada na célula, onde ocorrem, quais processos fisiológicos atuam.

No  final  de  cada  jogo  deverão  elaborar  um texto  de  todos  os  eventos 

envolvidos na solução do problema.

 

9. - ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA PROFESSOR

 

A metodologia do projeto de implementação na escola esta baseada na 

aprendizagem  ativa  e  participativa  por  meio  de  atividade  lúdica  concreta  e 

interativa  ou  simulações,  com  a  introdução  de  inovações  tecnológicas  como 

recurso/ferramenta metodológica, com sugestão para o uso integrado dos objetos 

educacionais disponível.

Os  jogos  didáticos  interativos  é  uma  opção  para  professor  utilizar  o 

laboratório de informática, porém muitas vezes não é viável, uma opção é o jogo 

didático concreto que podem ser confeccionado pelos alunos ou pelo professor, 

outra opção adaptar os jogos e utilizar o tutorial Jclic, esses jogos podem ficar  

arquivado no compartilhamento público.

Alguns jogos serão confeccionados de acordo com o conteúdo lúdico (a 

relação do meio com o propósito do jogo e o comportamento dos jogadores) e a 

forma (espaço, número de participantes, regras). Cada jogo possui características 

específicas, podendo haver possíveis modificações que o professor pode realizar 

em função dos seus objetivos.

Poderão iniciar a aplicação do projeto com uma aula expositiva exploratória, 

com apresentações do conteúdo aos alunos para descobrir  o que eles sabem 

sobre DNA, RNA, síntese proteica, gene, proteínas, alelos e cromossomos; com 

certeza eles têm algumas idéias prévias sobre o conteúdo em estudo, levando em 

conta a quantidade de informações que eles recebem constantemente da mídia 

sobre material  genético.  Depois,  apresentar por meios de imagens e recursos 

audiovisuais o material genético e a expressão gênica.

Poderão iniciar a aula com algumas questões para contextualização, como 



por exemplo:

a)               Você sabe o que é material genético?

b)               Como  certos  caracteres  hereditários  são  transmitidos 

através das gerações?

c)                Onde essas informações ficam armazenadas?

d)               Será  que  todas  as  células  do  nosso  corpo  possuem 

essas informações?

e)               Como  o  material  genético  é  responsável  pelas 

características de cada célula e de cada organismo?

f)                 O que você entende por expressão gênica?

 

As questões serão apresentadas na forma de problematização ao aluno 

ao  decorrer  das  aulas  expositivas  exploratórias  para  ambas  as  turmas  do 

projeto de implementação. No momento que o aluno apresentar suas idéias 

sobre as questões, evite apontar os erros conceituais nesse momento; faça 

questionamento  sobre  a  resposta  dele  gerando  certas  dúvidas,  levando  o 

aluno  a  perceber  que  certas  concepções  dele  podem  estar  equivocadas; 

coloque situações  que os  incentivem a participar.  Solicitar  aos alunos que 

anotem  as  principais  idéias.  Façam  esquemas  como  as  características 

hereditárias  são  transmitidas,  relacione  gametas  com  cromossomos, 

cromossomos com os genes,  genes com DNA,  proteínas com DNA;  neste 

momento o objetivo é fazer o aluno perceber que existe relação entre tudo 

isso.

Utilizar  os  textos  indicadas  nas  atividades,  como  material  de  apoio  e 

complemento as aulas expositivas em seguida utilizaremos as atividades lúdicas 

interativas e jogo didático lúdico concreto.

As  atividades  interativas  são  ótimas  ferramentas  de  apoio  ao  professor 

apresenta algumas características:

↠Trabalham com representações virtuais de maneira coerente;



↠Dispõem  de  grandes  quantidades  de  informações  que  podem  ser 

apresentadas de maneiras  diversas  (imagem,  texto,  sons,  filmes,  etc...)  numa 

forma clara e objetiva;

↠Exigem concentração  e  certa  coordenação e  organização  por  parte  do 

usuário;

↠facilita a auto - correção e a visualização rápida do resultado da sua ação 

trabalham  com  várias  informações,  algumas  vezes  pode  ser  controlada  pelo 

usuário;

O  lúdico  é  um  processo  de  representação  do  cotidiano  por  meio  da 

combinação  entre  experiência  do  concreto  ao  abstrato,  originando  novas 

interpretações,  desenvolvendo,  a  formação  de  conceitos,  onde  ocorre  a 

verdadeira aprendizagem.

Os  jogos  serão  apresentados  aos  alunos  de  acordo  o  andamento  dos 

conteúdos. Cada jogo tem seu momento, primeiramente aula expositiva, com os 

recursos  audiovisuais,  leitura  depois  os  jogos  para  eles  aplicarem  os 

conhecimentos adquiridos.

Os  jogos  didáticos  concretos  podem  ser  propostos  de  duas  maneiras, 

primeira que os próprios alunos façam a confecção do seu material  lúdico em 

grupo  ou  individual,  segundo  o  professor  pode  confeccionar  e  levar  para  os 

alunos jogarem.

Estes  jogos  podem  também  serem  desenvolvidos  no  tutorial  Jclic, 

disponível no  portaldiaadiaeducacao.pr.gov.br. Neste projeto alguns jogos serão 

confeccionado  pelo  professor   como: código  genético:  o  código  dos  vinte, 
síntese  proteica:  jogo  “sintetizando  proteínas”,  jogo  s.o.s.  –  síntese 
objetivando sobrevivência  e outros pelos alunos como por exemplos: ácidos 
nucléicos: como entender isso?, “jogo da memória: onde está o gene?”

Todos os jogos possuem regras, essas regras, têm que ser explicadas aos 

alunos e bem claras para que eles possam jogar corretamente.
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