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1. Introdução 
 

 
A Genética, mesmo sendo uma ciência antiga, tornou-se popular somente nos 

últimos anos. Assuntos como clonagem, Projeto Genoma, teste de DNA e plantas 
transgênicas têm sido freqüentemente evidenciados pela mídia, o que exige, para 
sua compreensão, um bom conhecimento básico de Genética por parte da 
população. Tendo bom domínio dos conceitos básicos da Genética, o indivíduo será 
capaz de questionar as informações recebidas e formar sua opinião sobre o assunto 
em questão. Aliás, a formação de cidadãos críticos é, atualmente, um dos principais 
objetivos da escola. Foi considerando esse papel primordial da escola que 
desenvolvemos este material como instrumento de trabalho voltado ao Ensino Médio 
com atividades que permitem a desmistificação, por parte dos alunos, de alguns 
conceitos de Genética presentes em nosso cotidiano. Podendo, assim, adequar o 
que o aluno já sabe e prepará-lo para compreender os avanços que virão, dosando 
a quantidade de informações e proporcionando a reflexão e o desenvolvimento da 
cidadania: tais foram os objetivos que procuramos atingir. 

Consideramos que este material didático é um instrumento flexível que deve 
servir de fonte de informação e propor atividades capazes de estimular e de 
promover a aprendizagem, de modo a convidar os estudantes a vencer os desafios 
inerentes à aquisição de novos conhecimentos. 
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2. Construindo um modelo tridimensional de célula animal. 
 

A unidade estrutural e funcional de todo ser vivo é a célula (à exceção dos 
vírus), e nela as organelas funcionam de forma integrada. Uma célula observada ao 
microscópio pelo aluno é percebida de maneira plana, perdendo assim a noção real 
da estrutura celular. A atividade a seguir proporciona ao aluno uma visão da 
estrutura celular em três dimensões: comprimento, altura e largura. 
 
OBJETIVO: 
  

Construir um modelo de célula animal que permita a observação em três 
dimensões (comprimento, altura e largura). 
 
MATERIAIS:  
 

• 8  varetas de madeira de 30 cm;  
• Papel jornal; 
• Cola cascorex diluída com água, na proporção de 1:1; 
• Papel toalha picado em pedaços pequenos; 
• Tinta acrilex; 
• Pincéis; 
• Fios de nylon (linha de pescar); 
• Durex; 
• Papel celofane; 
• Linha de costura na cor vermelha. 

 
PROCEDIMENTOS:  
 

• Formar grupos de 4 a 5 alunos; 
• Cada grupo dever montar um cubo com as varetas de madeira. (conforme fig. 

01); 
• Amarrar fios de nylon em todas as superfícies do cubo, de maneira que forme 

uma rede. (conforme fig. 01); 
• Utilizando figuras de organóides celulares, os alunos deverão modelar as 

organelas celulares com papel jornal e durex alternando camadas de cola e 
papel toalha por toda a peça (fazer duas camadas intercalando com um 
período de secagem, conforme figs. 02, 03 e 04); 

• Deixar secar e pintar; 
• Depois de secas, as organelas deverão ficar presas dentro do cubo, 

penduradas por fios de nylon que partem das superfícies, (conforme figs. 05 e 
06); 

• Fazer um entrelaçamento com a linha vermelha partindo da superfície da 
célula, representando o citoesqueleto celular (conforme figs. 08 e 09); 

• Identificar as organelas com seus respectivos nomes (conforme figs. 05, 06 e 
07); 
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O papel celofane deverá envolver todo o cubo representando a membrana 
celular (conforme figs. 06 e 07).  
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3. Montando a estrutura tridimensional da molécula de DNA 
 

Esta atividade é proposta como uma estratégia para facilitar a compreensão 
por parte dos alunos sobre a estrutura tridimensional da molécula de DNA, onde 
será possível identificar a unidade básica da molécula (o nucleotídeo) e seus 
componentes (açúcar, fosfatos e base nitrogenada), confeccionada a partir de 
produtos de fácil utilização, alguns dos quais podendo ser substituídos por outros, 
caso haja alguma alternativa, ou até mesmo por aqueles de mais fácil aquisição 
conforme a circunstância.  
 
OBJETIVOS: 
 

Montar o modelo de um giro completo da dupla hélice do DNA; identificar a 
unidade básica da molécula (o nucleotídeo) e seus componentes – açúcar, fosfato e 
base nitrogenada. 

Compreender a estrutura tridimensional da molécula de DNA. 
 
MATERIAIS: 
 

• 42 caixas de fósforos vazias, sendo 28 para a formação das bases 
nitrogenadas e das desoxirriboses, enquanto as outras 14 fornecerão suas 
partes internas (extras) para unirem as bases nitrogenadas entre si; 

• 1 arame com aproximadamente 70 cm de comprimento e com espessura 
semelhante a de um espeto de bambu para churrasco, para formar o eixo da 
molécula de DNA; 

• 1 pedaço de madeira de 10 cmx12cmx2cm, para servir de base para o eixo 
da molécula de DNA; 

• 1 folha de cartolina branca; 
• Tinta acrilex; 
• Cola; 
• Alfinete. 

 
PROCEDIMENTOS: 
 

• Separar as partes internas e externas das caixas-de-fósforos; 
• Montar as bases nitrogenadas forrando ou colorindo as partes externas com 

cores diferentes: Adenina em verde; Timina em Vermelho; Guanina em 
amarelo e Citosina em azul; 

• Montar as desoxirriboses, colorindo as partes internas das caixas de fósforo 
com uma única cor; 

• Montar os nucleotídeos colando e encaixando, pela metade, uma 
desoxirribose em uma base nitrogenada; 

• Montar conjuntos de nucleotídeos colando e encaixando nucleotídeos, com 
auxílio de partes extras, de acordo com as relações entre as bases 
nitrogenadas (A-T, C-G); 

• Iniciar a montagem da molécula de DNA: 
• Fazer furos entre as bases nitrogenadas, para a passagem do arame que 

servirá de eixo para a molécula de DNA; 
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• Colocar 10 conjuntos de polinucleotídeo, girando-os de maneira helicoidal, 
para formar um giro completo; 

• Recortar duas tiras longas da cartolina, para representar os grupos fosfato e 
pregá-las por meio de alfinetes ou colá-las, em cada lado dos 
polinucleotídeos, compondo os nucleotídeos e representar o sentido 5’ -- 3; 

 
 
FOTOS: 
 
Fig. 01      Fig.02 
  
Foto: Lilian D. Helbel     Foto: Lilian D. Helbel 

 
 
Fig. 03     Fig.04 

  
Foto: Lilian D. Helbel    Foto: Lilian D. Helbel 
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4. Montando e Duplicando o DNA 
 

Os livros didáticos apresentam a constituição da molécula de DNA, além de 
ilustrações sobre como é a dupla hélice que forma esse tipo de molécula. Embora 
muitas ilustrações procurem representar a tridimensionalidade do DNA, muitas vezes 
o aluno apresenta dificuldade de compreender esse tipo de estrutura apenas com 
textos e ilustrações, ocorrendo o mesmo em relação ao mecanismo de duplicação 
do DNA.  
 
OBJETIVO: 
 

Descrever o mecanismo básico de duplicação do DNA através da construção 
de um modelo simples de DNA com materiais fáceis de serem manipulados (um 
pouco de arte-educação). 
 
MATERIAIS: 
 

• 1 folha de EVA preto; 
• 4 folhas de EVA em quatro cores diferentes;  
• Cola de isopor; 
• Velcro; 
• Régua de 30 cm; 
• Tesoura.  

 
PROCEDIMENTOS: 
 

• Dividir a turma em grupos de 4 pessoas; 
• Cada grupo deverá providenciar os seguintes materiais: EVA nas cores preta, 

azul, amarelo, verde e vermelha, e cola de isopor; 
• Providenciar uma folha com o modelo das figuras 1; 
• Providenciar 1 m de velcro e cortá-lo em pedaços quadrados de 

aproximadamente 1cm  x 1cm; 
• Pedir aos alunos para: 

a) cortarem 4 tiras de EVA preto com 2 cm de largura por 30 cm de 
comprimento e reservar; 
b) cortarem as outras folhas de EVA conforme modelo da figura 1; 
c) Escolher uma cor para representar cada tipo de base nitrogenada.  
Ex.: vermelho – adenina; azul – timina; laranja – guanina; verde –            
citosina. 

• Dizer aos alunos que a tira preta simbolizará o ácido fosfórico e a molécula de 
açúcar (desoxirribose), já encadeadas; 

• Pegar as duas tiras pretas de EVA e colocá-las paralelamente, com uma 
distância de 4 a 5 dedos entre elas; 

• Pegar as figuras coloridas cortadas no EVA e começar a formar pares com 
elas, obedecendo-se o pareamento do código genético universal: A - T e C - 
G. Deste modo, a figura em cor vermelha forma par com a figura em azul, a 
figura em laranja forma par com a figura em verde; 

• Pedir para que coloquem cada par com a parte côncava de uma voltada para 
a parte convexa da outra (conforme fig. 1); 
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• Pegar a cola de isopor e passar ao longo das duas tiras pretas; 
• Pegar cada par de figuras e ir colando uma a uma em cada fita preta de EVA, 

de modo a permanecerem na mesma altura, podendo posteriormente ser 
colada também uma a outra; 

• Fazer a distribuição dos pares aleatoriamente ao longo da fita preta; 
• Disponibilizar o velcro cortado para que os alunos possam colá-lo no modelo; 
• Numa fita, colar o velcro na frente da figura, próximo à extremidade. Na outra 

fita, o velcro deve ser colado atrás da figura, também próximo à extremidade; 
• Dizer aos alunos para unirem os pares de bases nitrogenadas através dos 

velcros. Com isso, forma-se a dupla hélice de DNA (conforme fig. 1); 
• Pedir aos alunos para abrirem a dupla hélice (DNA) através do velcro, e 

colocarem as outras duas fitas pretas de EVA, paralelamente à parte interna 
do modelo de DNA que agora está aberto; 

• Pedir aos alunos para colarem nessas novas fitas as figuras que formam par 
com a base nitrogenada da metade da fita de DNA que se está duplicando; 

• Pedir para colarem o velcro nas extremidades das novas bases e juntá-las, de 
acordo com as possibilidades dos pares de base e a parte côncava na 
direção da parte convexa;  

• Obs.: Com este modelo de fita de DNA o professor poderá posteriormente 
demonstrar como se forma o RNA, numa atividade similar; 

• Exibir todos os modelos feitos para que os alunos verifiquem que não há, 
provavelmente, dois modelos iguais. Associar este fato à variabilidade 
genética que ocorre com os seres de reprodução sexuada. 

 
FIGURA 1 
MODELOS PARA BASES NITROGENADAS. 
Modelo para Adenina    Modelo para Timina e Uracila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo para Citosina    Modelo para Guanina 
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5. Conhecendo a estrutura dos cromossomos 

 
Construção de modelo de cromossomos, que permite desenvolver conceitos 

relacionados à sua estrutura, no qual cada aluno há de construir e trabalhar sobre os 
cromossomos.  
 
OBJETIVO: 
 

Proporcionar a construção de um modelo simples e barato que permita 
trabalhar conceitos relacionados à estrutura e dinâmica dos cromossomos durante o 
ciclo celular. Esse modelo deverá facilitar o entendimento desses conceitos pelos 
alunos. Como cada aluno construirá seu próprio modelo e trabalhará com ele, 
facilitando a identificação pelo professor de possíveis erros conceituais do aluno. 
 
MATERIAIS: 
 

• Canudos plásticos (diversas cores com dobradiças, e com cores de 
tonalidades próximas): Azul escuro – azul claro, Amarelo escuro – amarelo 
claro, Vermelho escuro – vermelho claro, Verde escuro – verde claro; 

• Palitos de madeira; 
• Papel Ofício; 
• Cola elástica; 
• Tesoura; 
• Canetas hidrocor; 
• Durex na cor preta; 
• Régua. 

 
PROCEDIMENTOS: 
 
Montando o cromossomo: 

• Cortar os canudinhos em pedaços de vários tamanhos e cores, dependendo 
do número de genes a ser representado; 

• Inserir estes pedaços de canudos em palitos de churrasco. Esses devem ter a 
mesma espessura dos canudos para entrar pressionados. Fig. 1; 

• Quando esquematizar os cromossomos homólogos, utilizar as mesmas cores 
com tonalidades diferentes para os genes alelos diferentes, e tonalidades 
iguais para os genes alelos iguais. Fig. 2; 

• O centrômero será esquematizado com o uso de pedaços de durex pretos 
enrolados nos canudos;  

• Quando for representar as cromátides unidas, enrole os cromossomos 
homólogos com um pedacinho de durex preto. Escolha a posição do 
centrômero (Obs.: Lembrar que são simplificações da estrutura e organização 
dos cromossomos). 

 
Proposta 1: 

• Montar um par de cromossomos homólogo na fase G1 da interfase. Fig. 1; 
• Nessa fase, cada cromossomo é constituído por uma única molécula de DNA 

pouco compactada. Cada gene é um segmento dessa molécula. Os 
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cromossomos homólogos apresentam a mesma seqüência de genes, mas 
podem possuir alelos desses genes; 

• Conceitos que poderão ser trabalhados com o modelo: 
• Lócus gênico; 
• Cromossomos homólogos; 
• Alelos diferentes de um mesmo gene; 
• Homozigose e heterozigose; 
• Variação no posicionamento do centrômero (cromossomo metacêntrico, 

submetacêntrico ou acrocêntrico); 
• Relacionar os alelos de um gene às letras dos cruzamentos em Genética. 

 
Proposta 2:  

• Duplicação dos cromossomos durante a fase S da interfase. Fig. 2; 
• Nessa fase, há duplicação do DNA e cada cromossomo passa a ser 

constituído por duas cromátides (cromátides-irmãs) ligadas pela região do 
centrômero. Note que as cromátides irmãs possuem alelos idênticos, pois são 
frutos da duplicação do DNA; 

• É importante ter o cuidado para que as cromátides-irmãs tenham o mesmo 
número de genes (pedacinhos de canudos) e nas mesmas cores. Essas duas 
cromátides devem estar ligadas pelos centrômeros (representados por um 
pedaço de durex preto enrolado nos palitos, unindo-os); 

• Conceitos que poderão ser trabalhados com o modelo: 
• Diferença entre cromossomo simples (apenas uma cromátide) e o 

cromossomo duplicado (duas cromátides); 
• Cromátides-irmãs (mesmo cromossomo) e cromátides não-irmãs (entre 

cromossomos homólogos) - visualizar genes localizados no mesmo 
cromossomo (genes ligados) e genes em cromossomos diferentes; 

• Trabalhar o conceito de segregação independentemente (2ª Lei de Mendel) 
para genes localizados em cromossomos diferentes; 

• Trabalhar a relação da distância entre os genes localizados no mesmo 
cromossomo e os mapas gênicos. 

 
Proposta 3: 

• Os cromossomos homólogos duplicados podem ser utilizados na simulação 
do comportamento de um cromossomo durante as divisões celulares; 

• Conceitos que podem ser trabalhados com os modelos: 
• No caso de demonstração de permuta gênica, fazer a troca dos genes 

(pedacinhos de canudos) entre cromátides não-irmãs de cromossomos 
homólogos. 
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FOTOS: 
 
Fig. 01      Fig. 02 
   
Foto: Lilian D. Helbel     Foto: Lilian D. Helbel 

 
Fig. 03 
 Cromátides unidas pelo centrômero 
Foto: Lilian D. Helbel 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Formando o RNA 
 

Os livros didáticos apresentam a constituição da molécula de DNA, e também, 
ilustrações de como se dá o processo de transcrição do DNA para o RNA. A síntese 
de RNA é muito importante por ser a próxima etapa no fluxo da informação genética. 
Nesse processo, uma fita de RNA, tendo uma seqüência de bases complementar à 
uma das fitas do DNA, é sintetizada por um sistema enzimático. A transcrição deve 
ser realizada fielmente, para que as células tenham proteínas com as suas 
seqüências de aminoácidos geneticamente determinadas. (LENHIGER, 1995). A 
compreensão sobre tal processo ficará mais clara através da utilização de um 
modelo, que deverá ser construído pelos alunos. 
 
OBJETIVO: 
 

Descrever o mecanismo básico de transcrição da molécula de DNA através 
da construção de um modelo simples de RNA com materiais fáceis de serem 
manipulados. 
 
MATERIAIS: 
 

• 1 folha de EVA preto; 
• 1 folha de EVA roxo; 
• 5 folhas de EVA em cinco cores diferentes (azul, vermelha, laranja e verde); 
• Cola de isopor; 
• Fecho tipo velcro; 
• Régua; 
• Tesoura. 

 
PROCEDIMENTOS: 
 

• Pedir aos alunos para medirem e cortarem duas tiras de EVA preto, com 1 cm 
de largura por 30 cm de comprimento e reservar. Cortar também 1 tira de 
EVA roxo com 1 cm de largura por 20 cm de comprimento; 
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• Pedir para que os alunos cortem as outras folhas de EVA com o formato 
abaixo (fig. 1), 20 pedaços laranja (guanina), e 20 pedaços vermelhos 
(adenina), 20 pedaços azuis (timina) e 20 pedaços (citosina); com o EVA 
rosa, eles deverão cortar 10 pedaços (uracila); 

• Cada cor de EVA simbolizará um tipo de base nitrogenada. Ex.: vermelho – 
adenina; azul – timina; verde – citosina; laranja - guanina e o rosa – uracila; a 
tira de EVA de cor preta simbolizará o ácido fosfórico e a molécula de açúcar 
(desoxirribose) do DNA; a tira de EVA de cor roxa simbolizará o ácido 
fosfórico e a molécula de açúcar (ribose) do RNA; 

• As duas tiras de EVA preto devem ser colocadas paralelamente, com uma 
distância entre si de 4 a 5 dedos; 

• Os alunos devem pegar as figuras cortadas em EVA colorido e começar a 
formar pares com elas, de acordo com o código genético universal: A - T e C - 
G. Procurem colocar cada par com a parte côncava de uma voltada para a 
parte convexa da outra; 

• Passar a cola de isopor ao longo das duas tiras pretas; 
• Pegar cada par de figuras e colar cada componente do par em uma fita de 

EVA preto, de modo a ficarem à mesma altura, podendo posteriormente ser 
coladas também uma à outra; 

• Fazer a distribuição dos pares aleatoriamente ao longo da fita preta; 
• Pegar os pedaços de velcro e colar na frente das extremidades de cada figura 

que foi colada na fita de EVA preta, para fechar os pares da molécula de 
DNA; 

• Na seqüência, pegar a fita de EVA roxa; 
• Abrir um trecho do modelo de DNA que já está formado; 
• Colocar o pedaço de fita de EVA roxa (representando agora o açúcar ribose) 

ao longo deste trecho que foi descolado, e passar cola ao longo deste pedaço 
de fita; 

• Pegar, então, as figuras cortadas e pedir que coloquem ao longo desta fita; 
Ficar atento com a formação dos pares, que agora será feita a partir da fita 
maior (DNA) que foi aberta; 

• Observar se no lugar de colar a figura de cor azul (timina), o aluno cola em 
seu lugar a figura rosa (uracila). 

 
FOTOS: 

 
Fig. 01     Fig. 02 
   
Foto: Lilian D. Helbel    Foto: Lilian D. Helbel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 

7. Trabalhando com genoma, cariótipo e aberrações 
cromossômicas 

 
O estudo dos cromossomos humanos possui grande importância, uma vez 

que, entre outros motivos, algumas doenças estão diretamente relacionadas a 
alterações cromossômicas. O conjunto de características morfológicas dos 
cromossomos de uma célula constitui seu cariótipo.  O tamanho, a forma e o número 
dos cromossomos são constantes entre os indivíduos de mesma espécie. Os 
desvios em relação ao cariótipo normal são conhecidos como aberrações 
cromossômicas. Atualmente os cientistas têm condições de identificar pessoas com 
problemas cromossômicos e prever o risco de seus filhos virem a ser afetados por 
doenças hereditárias. Esses procedimentos fazem parte de um ramo da Genética 
denominado do aconselhamento genético. 
 
OBJETIVOS: 
 

Trabalhar o conceito de genoma e cariótipo. 
Identificar as diferenças morfológicas entre os cromossomos. 
Localizar em um cromossomo as regiões correspondentes à eucromatina e 

heterocromatina. 
Fixar o conceito de cromossomos homólogos, bem como a sua origem.  
Explicar como é feita a determinação do sexo nos descendentes. 
Utilizar para explicar aberrações cromossômicas numéricas, tais como as 

aneuploidias (trissomia, monossomia, etc.), e como as euploidia (monoploidia, 
diploidia, triploidia etc.). 
 
MATERIAIS: 
 

• Xerox do anexo 1 e 2; 
• Cartolina; 
• Tesoura; 
• Cola; 
• Canetas hidrocor. 

 
PROCEDIMENTOS: 
 

• Colar a folha do anexo 1 (masculino) e do anexo  2 (feminino) sobre uma 
cartolina e recortar os cromossomos. Fig. 01; 

• Colocar o conjunto de cromossomos recortados masculinos e femininos em 
diferentes envelopes e marcar cromossomos do pai e nos outros 
cromossomos da mãe. Fig. 2; 

• Retirar de um envelope um cromossomo ao acaso, e procurar identificar no 
outro envelope qual é o cromossomo igual. Fig. 2. Em uma folha sulfite, 
montar os pares de cromossomos iguais.  Colocar os cromossomos em 
ordem de tamanho, formando um conjunto de cromossomos. Figs. 3a e 3b; 

• Demonstrar a formação dos gametas. Figs. 4a e 4b;  
• Demonstrar a formação do conjunto cromossômico do novo indivíduo; 
• Pode ser demonstrado também o aparecimento de algumas síndromes. 
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FOTOS: 
 
Fig. 1 
 
Foto: Lilian D. Helbel 

 
Fig. 2 
 
Foto: Lilian D. Helbel 

 
Envelope contendo os cromossomos do pai ou da mãe 

 
Fig. 3a 
 
Foto: Lilian D. Helbel 

 
 
 
 
 
Fig. 3b 
 
Foto: Lilian D. Helbel 

 
 
 
Fig. 4a 
 
Foto: Lilian D. Helbel 

 
 
 
 
Fig. 4b 
 
Foto: Lilian D. Helbel 
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8. Fases da Mitose 

 
A mitose é um processo no qual uma célula dá origem a duas outras com o 

mesmo número de cromossomos da célula inicial. É o tipo de divisão realizado 
quando há reprodução assexuada; é importante no crescimento do organismo e na 
regeneração de tecidos multicelulares. 
 
OBJETIVOS: 
 

Explicar o que ocorre com cada cromossomo do par de homólogo durante o 
ciclo de divisão celular (fig. 01). 

Demonstrar que, na mitose, cada célula-mãe dará origem a duas células-
filhas como o mesmo número de cromossomos e geneticamente idênticas. 

Explicar o que é multiplicação celular. 
Demonstrar a importância da mitose na reprodução de algumas espécies. 
Demonstrar a importância da mitose na clonagem de plantas e animais. 
Obs.: Pode-se usar como técnica de fixação, para entender a importância da 

mitose, o crescimento da uma planta desde a germinação até sua fase adulta, 
usando para tal o  feijão (analisar tanto o crescimento do caule como o das raízes). 

Para entender a clonagem é possível propagar violetas (com folhas ou flores 
diferentes) a partir de folha, demonstrando que os descendentes serão iguais aos 
pais. 
 
MATERIAIS: 
 

• 1 xerocópia do anexo 1; 
• 1 cartolina; 
• Lápis de cor; 
• Tesoura; 
• Cola. 

 
 
 
PROCEDIMENTOS: 
 

• Colar os cromossomos duplicados sobre uma cartolina; 
• Recortar os cromossomos (os dois tipos), pintar a metade de uma cor (as 

cromátides tem que ser da mesma cor) e a outra metade de outra cor; 
• Separar as cromátides no sentido longitudinal; 
• Montar sobre uma superfície plana, carteira, quadro de giz, cartolina etc. as 

seguintes fases: interfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase; 
• Utilizar fios de lã para representar os fusos, carioteca e membrana plasmática 

(não obrigatório), ou simplesmente, pode-se apenas desenhar estas 
estruturas celulares. 
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FIGURA: 
Fig. 1 
 
 
 
FOTO: 
 
Fig. 1 
 
Foto: Lilian D. Helbel 
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9. Fases da Meiose 
 

É um processo através do qual uma célula dá origem a outras quatro, cada 
uma com metade do número de cromossomos da célula inicial. É o processo pelo 
qual geralmente se formam os gametas, células relacionadas com a reprodução 
sexuada.  
 
OBJETIVOS: 
 

Demonstrar a recombinação cromossômica. 
Explicar a importância da permuta genética para a variação da espécie. 
Relacionar a redução do número de cromossomos ocorrido durante a meiose 

à constância do número de cromossomos da espécie. 
Entender que erros de disjunção ocorridos durante a meiose podem provocar 

aberrações no número de cromossomos (aberrações cromossômicas numéricas).  
 
MATERIAIS: 
 

• Xerocópias dos modelos de cromossomos anexo 1; 
• Cartolinas; 
• Tesouras; 
• Cola; 
• Lápis de diferentes cores. 

 
PROCEDIMENTOS: 
 

• Poderão ser utilizados, para representar os cromossomos, canudos de 
refrigerantes (duas cores diferentes), fios de lã de diferentes cores ou o 
modelo sugerido na xerocópia anexo 2,3,4,5;  

• No caso do modelo, os cromossomos deverão ser coloridos com diferentes 
cores e colados em cartolina;  

• O esquema da Meiose colocado no anexo 1 servirá de auxílio ao professor. 
• É possível representar os genes por letras; 
• Representar, durante a prófase I, os principais eventos: sinapse, quiasma e 

crossing-over; 
• Demonstrar as possíveis orientações dos cromossomos durante a meiose; 
• Chamar a atenção dos alunos para variabilidade na formação dos gametas 

(embaralhamento adicional do material genético por crossing-over, que se 
acredita ter evoluído como um mecanismo para aumentar substancialmente a 
variação genética); 

• Mostrar a formação dos gametas; 
• Introduzir noções de herança monogênica; 
• Comparar os resultados do item a e b em relação a uma meiose onde não 

ocorre permuta. 
• O esquema da Meiose colocado no anexo 1 serve de auxílio ao professor.  
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Anexo 1- Esquema da Meiose 
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10. Para rir 
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11. Fixando conceitos de genética 
 

O ensino da Genética no Ensino Médio envolve vários conceitos importantes 
que necessitam ser bem fixados. Buscando tornar esse aprendizado de modo 
efetivo e dinâmico, propomos aqui uma ferramenta que pretende facilitar a fixação 
através de uma estratégia em que o aluno sinta prazer em realizá-la. A proposta 
consiste em montar um material semelhante a um jogo de dominó, salvo que as 
peças, ao invés de terem números, contêm perguntas de um lado, e respostas de 
outro, não correspondentes. 
 
OBJETIVO: 
 

Fixar nos alunos conceitos fundamentais para o aprendizado da Genética. 
 
MATERIAIS: 
 

• O dominó possuirá 27 peças, sendo que 25 destas deverão conter em um dos 
lados uma pergunta e, no outro lado, uma resposta não correspondente (fig. 
1); 

• As duas peças restantes deverão conter, em uma delas, apenas perguntas 
em ambos os lados, e, na outra peça, apenas respostas (fig. 2);  

• Sugere-se que cada peça do dominó seja de madeira em tamanho de 4 cm 
de largura x 11cm de comprimento, com uma rachadura no centro, de modo a 
separar a resposta da pergunta. (perguntas e respostas são sugeridas no 
anexo 1). 

 
PROCEDIMENTOS: 
 

• Montar grupos de 4 ou 5 alunos; 
• Colocar as peças na mesa e, em seguida, misturá-las; 
• Colocar no centro da mesa uma peça que contenha apenas perguntas ou 

respostas; 
• O tempo deverá ser marcado a partir deste momento; 
• Os participantes do grupo deverão procurar a pedra que corresponderá à 

pergunta ou resposta da pedra inicial, e deverá ser encaixada (figs. 3 e 4 ); 
• O processo continua de ambos os lados do dominó, até que se encerrem 

todas as peças. Após o encaixe de todas as peças, deve-se marcar o tempo 
gasto pelo grupo; 

• O jogo chegará ao fim quando todas as peças do dominó forem encaixadas 
de modo correto, sendo vencedor o grupo que completar o jogo em menor 
tempo.  
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FOTOS: 
 
Fig. 1      Fig. 2 
  
Foto: Lilian D. Helbel    Foto: Lilian D. Helbel 

 
Fig 3      Fig. 4 
  
Foto: Lilian D. Helbel    Foto: Lilian D. Helbel 

 
Anexo 1 
 

 
 

MEIOSE 

Processo de divisão celular 
responsável pela formação dos 

gametas. Caracteriza-se por promover 
a redução do numero de 

cromossomos da espécie à metade. 

 
 

HEREDOGRAMA 

 
Simbologia utilizada no estudo do 
controle genético dos caracteres 

animais. 

 
 

AUTOFECUNDAÇÃO 

Modo de reprodução sexuada através 
da qual os gametas masculinos e 
femininos são oriundos do mesmo 

indivíduo. Ocorre predominantemente 
nos vegetais. 

 
 

TRANSCRIÇÃO 

 
Processo de síntese de uma molécula 

de RNA em que se utiliza uma das 
fitas de DNA como molde. 

 
 

CROMOSSOMO 
METACÊNTRICO 

 

 
 
Cromossomo que possui centrômero 

na posição mediana. 

 
 

REPLICAÇÃO 
SEMICONSERVATIVA DO DNA 

Processo de replicação do DNA em 
que cada uma das fitas de uma 

molécula funciona como molde para 
produzir a fita complementar. Ao final 
do processo, resultam duas moléculas 

idênticas. 
 
 

RIBOSSOMOS 
 

 
Local onde se realiza a biossíntese 

protéica. 

 
 

PRÓFASE 

 
Denominação dada à fase da divisão 
celular quando ocorre a condensação 
da cromatina e desaparecimento da 
membrana nuclear e do nucléolo. 
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METÁFASE 

 
Denominação dada à fase a fase da 

divisão celular quando ocorre o 
alinhamento dos cromossomos na 
região central (equador) da célula. 

 
 

ANÁFASE 

 
Denominação dada à fase da divisão 
celular quando ocorre a condensação 
da cromatina e o desaparecimento da 

membrana nuclear e do nucléolo. 

 
 

TELÓFASE 

 
Denominação dada à fase da divisão 

celular onde ocorre a descondensação 
dos cromossomos e o reaparecimento 
da membrana nuclear e do nucléolo. 

 
HOMOZIGÓTICOS 

 

 
Indivíduos que possuem alelos 

idênticos. 

 
 

TRADUÇÃO 

 
Processo pelo qual é produzida uma 

cadeia polipeptídica a partir da 
informação existente no RNA. 

 
 

ANTÍGENO 

 
Substância que, quando introduzida 

no organismo, estimula a produção de 
anticorpos. 

 
 

TRANSGÊNICO 

 
Indivíduo produzido por engenharia 
genética, tendo genes de espécies 

não relacionadas. 

 
 

POPULAÇÃO 

Conjunto de indivíduos da mesma 
espécie, que ocupam o mesmo local, e 
são capazes de trocar alelos entre si, 

deixando descendentes férteis e 
viáveis. 

 
 

CARÁTER 

 
Denominação dada ao conjunto de 

informações que identificam o 
indivíduo. 

 
 

CROMOSSOMOS 

 
Estrutura núcleo-protéica situada no 

núcleo e observada durante as 
divisões celulares. 

 
 

GENOMA 

 
Conjunto de genes existentes em 
todos os cromossomos de uma 

espécie. 
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CLONES 

Denominação dada à população de 
indivíduos geneticamente idênticos 

provenientes de reprodução 
assexuada. 

 
 

DNA 

Material genético primário, da maioria 
dos organismos, constituído de duas 

fitas complementares de 
polinucleotídeos. 

 
 

GENE 

Denominação dada ao segmento de 
DNA situado em uma posição 

específica do cromossomo, que é 
responsável pela expressão do 

caráter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Revisando conceitos de Genética 
 

O EVA é um tipo de emborrachado, facilmente encontrado no comércio em 
geral, principalmente em papelarias e lojas de artigos para festas infantis. É fácil de 
utilizar, apresenta durabilidade razoável, e permite ser cortado com tesouras 
comuns. Constitui um bom material para a construção de modelos. 
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OBJETIVO: 
 

Esta prática é uma opção didática que fornece aos estudantes uma 
associação ampla de vários conceitos de citologia e genética. 
 
MATERIAIS: 
 

• Borracha de Etil Vinil Acetato (EVA); 
• Cola; 
• Tesoura; 
• Lista de palavras e conceitos relacionados aos pares, que devem ser 

elaborados pelo professor, sendo que o número de questões pode variar a 
critério do professor (anexo 1); 

• Confecção do jogo: 
• A partir de uma cópia da lista de palavras e conceitos, recortam-se os 

conceitos e respectivos significados, colando-os em cartões de 6 cm x 6 cm 
confeccionados de EVA;  

• A lista original de palavras e conceitos serve para tirar dúvidas durante o jogo. 
 
PROCEDIMENTOS: 
 

• Formam-se grupos com 5 participantes, sendo que quatro jogam, e um fica 
com a lista de palavras e conceitos para verificar se as associações foram 
feitas corretamente; 

• Neste modelo, foram elaboradas 20 questões; portanto, serão confeccionados 
20 pares de cartões; 

• Esses cartões devem ser virados e embaralhados sobre a mesa; 
• O primeiro jogador vira um cartão e tenta achar seu significado, virando um ao 

outro cartão. Se encontrar o significado correto, recolhe os cartões 
correspondentes, tendo direito a mais uma jogada; 

• Se não encontrar, deve devolver os cartões na mesa, embaralhar novamente 
e passar a vez para o próximo jogador, aguardando sua próxima vez; 

• A turma e o aluno que está com a lista de palavras e conceitos discutem 
sobre os erros e acertos durante o jogo; 

• Vence quem no final apresentar o maior número de pares de cartões com as 
palavras e conceitos correspondentes. 

 
 
 
 
 
 
Anexo 1 
Quadro com sugestões de palavras e conceitos de Genética relacionados aos pares: 
 

 
 

Replicação 

É um processo no qual cada cadeia de 
DNA dará origem a duas cadeias-filhas 
idênticas à que lhes deu origem através 

de um processo semiconservativo. 
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Genoma 

 
Todo o material genético de uma célula. 

 
 

1ª Lei de Mendel 

Lei da pureza dos gametas – cada caráter 
é condicionado por um par de genes 

alelos, que se segregam entre si, com a 
mesma probabilidade, na formação de 

gametas, indo apenas um gene para cada 
gameta. 

 
Genética 

Ramo da biologia que estuda as 
semelhanças e as diferenças entre os 
organismos de uma mesma linhagem 

através de gerações. 

 
RNA 

Ácido ribonucléico – polímero formado 
por uma cadeia simples de inúmeras 

unidades repetidas de fosfato, uma base 
e açúcar ribose. 

 
 

Cromátide 

Cada um dos dois filamentos 
cromossômicos que se mantêm unidos 

pelo centrômero após a duplicação 
cromossômica; assim que separadas, 

cada cromátide passa a ser chamada de 
cromossomo. 

 
 

Códon 

 
Seqüência de três bases no RNA que 
especifica um aminoácido ou um sinal 
para parar ou começar uma tradução. 

 
 
 

DNA 

Ácido desoxirribonucléico, polímero 
formado de inúmeras unidades repetidas 

de fosfato, uma base e um açúcar 
desoxirribose, presente nos 

cromossomos e que contém a informação 
genética da maioria dos organismos 

vivos. 
 

Componentes dos ácidos 
nucléicos 

 
Nucleotídeos (fosfato, base nitrogenada e 

açúcar 

 
 

Engenharia genética 

Manipulação do DNA de um determinado 
organismo com o objetivo de estudar a 
estrutura e /ou função de determinado 
gene ou seqüências; produzir ácidos 

nucléicos; proteínas ou processos 
biológicos úteis ou melhorar as 

características desse organismo. 
 
 

Células-tronco 

 
São células com capacidade de auto-
replicação, isto é, de gerar uma cópia 

idêntica de si mesma e com potencial de 
diferenciar-se em vários tecidos. 

 
 
 

Mutação 

Alteração no DNA (gene) de um 
organismo, não resultante da 

recombinação genética. Uma mutação 
nas células germinativas pode ser 

transmitida para a geração seguinte, e 
seus efeitos poderão se manifestar ou 

não. 
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Código genético 

 
Informação contida em trincas de bases 

do DNA. 

 
Bases nitrogenadas do DNA 

 
Adenina, Timina, Citosina e Guanina. 

 
Bases nitrogenadas do RNA 

 
Adenina, Uracila, Citosina e Guanina. 

 
Zigoto 

 
Célula diplóide formada pela fusão de um 

gameta feminino e um masculino. 

 
Alelo recessivo 

 
Um alelo cujo efeito fenotípico não se 

expressa em um heterozigoto. 

 
 

Alelo dominante 

 
Um alelo que expressa seu efeito 

fenotípico mesmo quando em 
heterozigose com o alelo recessivo. 

 
 

Transcrição 

 
Processo que consiste na síntese de uma 

molécula de RNA de filamento único, a 
partir de um modelo de DNA. 

 
 

Tradução 

 
Processo onde a informação genética 

presente numa molécula de RNA 
especifica a seqüência de aminoácidos 

durante a síntese de proteínas. 

 
 
Foto 
 

13. Brincando e aprendendo 
 

O tema tratado foi motivado pela grande divulgação dos meios de 
comunicação de pesquisas na área de Genética e o interesse dos alunos em 
esclarecer dúvidas sobre “temas abordados” e algumas terminologias, para melhor 
compreender e entender reportagens divulgadas nos meios de comunicação. 

Sabemos que o aprendizado deve contribuir não só para o conhecimento 
técnico, mas também para uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios para a 
interpretação de fatos naturais, compreensão de procedimentos e equipamentos do 
cotidiano social e profissional, subsidiando o julgamento de questões polêmicas 
assim como a articulação de uma visão do mundo natural e social. 
 
OBJETIVOS: 
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Fazer uso dos conhecimentos para lidar com informações; compreendê-las; 
elaborá-las; refutá-las quando for o caso; planejando, enfim, intervenções com 
autonomia em uma prática diária. 

Entender o impacto da Genética na vida pessoal, nos processos de mudança 
de conceitos ou ruptura de paradigmas no desenvolvimento do conhecimento e na 
vida social. 

Entender a relação entre o desenvolvimento da Genética e o desenvolvimento 
tecnológico, associando as diferentes tecnologias às possíveis soluções de 
problemas que surgem no dia-a-dia. 
  
MATERIAIS: 
 

• 1 relógio;  
• Um dado tamanho com a legenda tradicional (número da pergunta que irá 

responder); 
• Um dado tamanho com as faces verde, amarela, azul e vermelha, mais duas 

faces brancas que são neutras. 
  
PROCEDIMENTOS: 
 
2 grupos de alunos (sendo que a bancada que irá representar cada grupo será 
sorteada na hora. 3 representantes de cada grupo); 
Medidor (cronometrista); 
Carteiras arrumadas de modo que o medidor fique no meio dos alunos que 
compõem a bancada; 
Um dos alunos sorteará o dado de cores que determinará a questão; 
 

• Verde – Prevenção (melhoramento genético, Exame do Pezinho);  
• Amarela – Terminologia (Conceitos); 
• Vermelha – Transgênicos;  
• Azul – Pesquisa em células-tronco. 

 
Em seguida, sorteará o dado tradicional, respondendo a pergunta feita pelo 
mediador correspondente a cada número. 
A bancada tem 60 segundos para responder; se não souber, passa para um 
representante do seu grupo que poderá responder (sabendo-se que a bancada só 
pode passar três perguntas para seu grupo). 
Não efetuando a resposta, o outro grupo (bancada) poderá respondê-la ou tentar os 
dados. 
Face branca automaticamente retorna ao outro grupo (bancada). 
Os pontos são computados no quadro de giz. 
 
 
Cartão Amarelo - Questões sobre: Terminologia / Con ceitos 
 
O que são Genes? 

Denominação dada ao segmento de DNA situado em uma posição específica 
do cromossomo, que é responsável pela expressão do caráter. 
Os genes contêm informações que orientam a síntese de uma proteína, a 
ordem em que aminoácidos devem ser encadeados. 
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São seqüências de DNA (que determinam a produção de proteínas 
necessárias à formação de cada característica do corpo humano). 

 
De que é feito o genoma humano? 

É feito de DNA (Acido Desoxirribonucléico). 
 
O que é o genoma humano? 

É o código bioquímico com todas as instruções necessárias para formar um 
ser humano. 

 
Qual é a denominação atual do Projeto Genoma? 

Projeto Proteoma. 
 
O que são clones? 

Denominação dada à população de indivíduos geneticamente idênticos 
provenientes de reprodução assexuada. 

 
Dependendo da natureza dos assuntos abordados, em que ramos estão divididos a 
Genética? Cite pelo menos dois ramos. 

Citogenética, Genética Humana, Engenharia Genética, Genética de 
Aprimoramento, Biotecnologia, entre outros. 

 
 
Cartão Verde - Questões sobre: Prevenção (Aconselha mento Genético, Exame 
do Pezinho) 
 
O que é o “Teste do Pezinho”? 

É a coleta de algumas gotinhas de sangue do calcanhar do bebê, após o 
nascimento, para realização de exames que diagnosticam diversas doenças, 
principalmente a Fenilcetonúria. 

 
Qual o objetivo de se fazer um Aconselhamento Genético?   

Prevenção para determinadas doenças. 
 
Em que situações é aconselhável que as pessoas façam um Aconselhamento 
Genético? 

Exemplifique dois casos. 
Casais que têm parentes com doenças genéticas ou que tiveram um filho com 
doença genética. 
Mulheres com dificuldade para engravidar sem outra explicação médica. 
Mulheres que tiveram três ou mais abortos espontâneos no primeiro trimestre 
da gravidez. 
Mulheres cujos filhos morreram logo ao nascer ou ainda no útero, sem outra 
explicação médica. 
Mulheres acima de 40 anos que desejam engravidar. 
Gestantes que utilizaram medicamentos potencialmente tóxicos para o feto. 
Gestantes cujos exames pré-natais de rotina identificaram alguma má-
formação do feto. 
Casais consangüíneos, pois estes têm risco maior de terem filhos com 
problemas de origem genética. 
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Qual o exame indicado para descobrir se as crianças são afetadas pela 
Fenilcetonúria? 

Teste do Pezinho. 
 
Os indivíduos afetados pela Fenilcetonúria não produzem uma enzima que permite a 
transformação do aminoácido fenilalanina em outro, denominado tiroxina? 

-Sim- 
 
Qual o comprometimento que apresentará uma criança afetada pela Fenilcetonúria 
se o tratamento não for iniciado nas primeiras semanas de vida? 

-Deficiência mental- 
 

Cite outra doença que pode ser verificada com o teste do pezinho? 
-Hipotireoidismo Congênito- 

 
Por que é recomendada a dieta pobre em fenilalanina para os indivíduos afetados 
pela Fenilcetonúria? 

-Para evitar graves problemas futuros, uma vez que as pessoas afetadas pela 
doença não produzem a enzima que transforma o aminoácido fenilalanina em 
outro tipo de aminoácido- 

 
Cite duas doenças que podem ser diagnosticadas no Aconselhamento Genético? 

-Doenças cromossômicas: Causadas por aumento do número ou 
modificações na estrutura dos cromossomos. 
1 em 600 – Síndrome de Down: É a causa mais freqüente de retardo mental. 
Os portadores têm um cromossomo 21 a mais. 
1 em 5000 – Síndrome de Turner: Afeta mulheres, provocando baixa estatura 
e mau funcionamento dos ovários. Causada pela falta de um dos 
cromossomos X. 
-Doenças Genéticas: Causadas por mutações em um gene específico. 
1 em 1000 – Anemia Falciforme: Mutação da molécula que transporta o 
oxigênio. Provoca anemia e crises de dor ou isquemia. 
1 em 10000 – Hemofilia: Mutação dos fatores de coagulação 8 ou 9. Causa 
sangramentos incontroláveis. 
1 em 8000 – Acondroplasia: Mutação de uma proteína da cartilagem de 
crescimento. Provoca nanismo. 
1 em 1600 – Fibrose Cística: Mutação de uma proteína que transporta cloreto 
nas células. 

 
Provoca pneumonias freqüentes e alterações de glândulas? 

1 em 5000 – Distrofias Musculares: Alterações de proteínas múltiplas. 
Causam vários graus de diminuição de força muscular. 
1 em 10000 – Coréia de Huntington: Doença neurológica em que surgem 
movimentos involuntários e, posteriormente, dificuldade para falar, andar e 
pensar. 
1 em 12000 – Fenilcetonúria: Falta de uma enzima que transforma o 
aminoácido fenilalanina. 
Em excesso, essa substância provoca retardo mental e problemas 
neurológicos. 
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- Doenças Multifatoriais: Causadas por mais de um gene e influenciadas por 
fatores ambientais. 
1 em 100 – Cardiopatias congênitas: Defeitos da formação do coração e dos 
grandes vasos sanguíneos. 
1 em 450 – Pé torto congênito: Desvio do pé, que precisa ser corrigido com 
cirurgia. 
1 em 1000 – Anencefalia (cérebro incompleto) e espinha bífi da (medula 
espinhal aberta); más-formações do sistema nervoso central. 
1 em 1600 – Lábio e Palato Fendido: Formação incompleta do céu da boca 
e/ou do lábio. 

 
 
Cartão Vermelho - Questões sobre: Transgênicos 
 
O que são Transgênicos? 

-São organismos gerados a partir de células nas quais houve manipulação 
num determinado trecho de DNA correspondente a um ou mais genes. 
São organismos geneticamente modificados. 
São os derivados de plantas e animais cujos genes foram alterados em 
laboratório. 

 
Cite dois países que produzem transgênicos em grande escala. 

-EUA, Argentina, Canadá, Brasil, China, Paraguai, Índia, África do Sul, 
Uruguai e Espanha. 

 
Quais os principais itens da Lei de Biossegurança em relação aos transgênicos? 

Libera a comercialização, produção, pesquisa, armazenamento, cultivo e 
consumo de transgênicos no Brasil. 

 
Quais as principais culturas transgênicas? 

-Soja, milho, trigo, canola, batata e algodão. 
 
 
A primeira planta transgênica foi o tabaco? 

-Sim-  
 
Cite 2 objetivos das pesquisas realizadas com transgênicos: 

- Promessa de alimentos mais resistentes a pragas. 
- Alimentos com maior valor nutritivo e melhor conservação. 
- Utilização de alimentos como via de medicamentos. 

 
 
Cartão Azul - Questões sobre: células-tronco 
 
O que são células-tronco embrionárias? 

-São aquelas existentes nos primeiros dias de vida de um embrião e que 
podem originar todos os órgãos humanos. São células que vão se diferenciar 
para constituir os tecidos de todos os órgãos, porque possuem a capacidade 
de gerar qualquer tipo de célula. 

 



35 

 

A Lei de Biossegurança permitiu a livre pesquisa com células-tronco? 
-Não- 

 
Qual o teor da Lei de Biossegurança em relação a células-tronco? 

-Liberou a pesquisa em células-tronco embrionárias com embriões 
congelados há mais de cinco anos para serem utilizados para estudos.  

 
FOTO: 
 
 

15. Brincando com a genética: criando monstrinhos 
 

A atividade mostra como surge a variabilidade genética dos indivíduos pela 
segregação, ao acaso, dos cromossomos homólogos na meiose. 
 Através de um sorteio, os alunos irão formar a constituição genética dos 
gametas de um casal hipotético de monstros, e, juntando-os, formarão os zigotos. 
De acordo com a constituição genética do zigoto, constituirão os monstros (fenótipo). 
 São utilizadas sete características físicas dos monstros, cada uma 
determinada por um gene. Cada um dos sete genes está localizado em um 
cromossomo diferente. 
 
Constituição genética dos gametas 

O aluno deve formar um gameta contendo um alelo de cada um dos sete 
genes, portanto, com sete cromossomos. Para isso, é utilizado um globo de bingo 
que contém bolas de sete cores diferentes em duplicata representando o indivíduo 
parental. Estas bolas correspondem aos pares de cromossomos contendo os dois 
alelos de cada gene presente no pai ou na mãe. O aluno sorteará qual dos dois 
alelos irá participar na constituição genética do gameta. Após o sorteio dos alelos, o 
aluno receberá os cromossomos (desenhados e cortados em papel) que os contêm. 
Para formar o zigoto, o aluno irá juntar os cromossomos do gameta materno com 
aqueles do gameta paterno. Depois, irá reunir os pares de homólogos. 

 
Montagem dos monstros 

A partir da combinação dos dois alelos dos genes, os alunos determinarão as 
características físicas dos monstros e o montarão. 

Ao final da atividade, os alunos poderão observar como um casal pode ter 
filhos tão diferentes. 

As características dos monstros usadas na brincadeira são: cor do corpo e da 
cabeça (três cores diferentes), cor do nariz (três cores diferentes), cor do cabelo 
(três cores diferentes), tamanho dos pés e braços (pequenos e grandes) e sexo 
(feminino ou masculino). 

Os materiais necessários para a montagem dos monstros são: bolas de 
isopor de dois tamanhos diferentes (para a cabeça e para o corpo); espeto de 
churrasco para o pescoço; fio de lã para o cabelo; plástico ou espuma resistente 
para os braços e pernas; alfinete com a cabeça colorida para o nariz; laço que 
indicará o sexo: no cabelo (feminino), como gravata (masculino), e fita adesiva ou 
alfinete para prender braços e pernas ao corpo e o cabelo à cabeça. 

A proposta é que os alunos aprendam, primeiramente, os mecanismos da 
herança e depois a terminologia envolvida. O professor pode realizar a atividade 
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sem usar a terminologia específica do assunto, e, somente com o decorrer das 
aulas, introduzi-la. 
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