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O site traz informaçãoes sobre o projeto genoma humano desenvolvido pela instituição. 

Dentro do site o endereço do  Projeto semear ciência, que divulga temas e conteúdos da genética 

para o público em geral: <http://genoma.ib.usp.br/educacao-e-difusao/nossos-projetos/semear-

ciencia> (acesso em: 14 nov. 2018). 

• Ciência à Mão USP: <www.cienciamao.usp.br/> (acesso em: 14 nov. 2018). 

Trata-se de um portal de acesso a inúmeras atividades voltadas para a área de Ciências, 

como atividades práticas, artigos, vídeos, recursos didáticas e digitais, entre outros. 

• Ciência Hoje das Crianças: <http://chc.org.br/> (acesso em: 14 nov. 2018). 

Este site apresenta inúmeras matérias relacionadas ao tema Ciências em linguagem 

apropriada para crianças. Indicado para produzir atividades de investigação, leitura e pesquisa. 

• IBciência – Canal de Divulgação Científica da Biblioteca do Instituto de Biociências da 
USP: <www.sibi.usp.br/noticias/ibciencia-canal-divulgacao-cientifica-biblioteca-ibusp/> 
(acesso em: 14 nov. 2018). 

O site traz diversos vídeos para divulgar atividades científicas e acadêmicas do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo (USP).  

• Sociedade Brasileira de História da Ciência: <www.sbhc.org.br/revistahistoria/view? 
ID_REVISTA_HISTORIA=59> (acesso em: 14 nov. 2018). 

Site da Revista Brasileira de História da Ciência que visa divulgar trabalhos nessa área, 

contemplando também uma seção sobre história das ciências e educação.  

 

7. Projeto integrador 

A história da Genética em foco: quem foi Gregor Mendel? 

Tema 
História sobre como sugiram as primeiras ideias e concepções relacionadas à 
hereditariedade e as principais contribuições de Mendel para a Genética. 

Problema central enfrentado Como surgiu a Genética? 

Produto final Peça teatral sobre o papel de Mendel na história da Genética. 

Justificativa 

Temas relacionados à Genética, como a hereditariedade, são relativamente comuns no 

cotidiano dos estudantes, uma vez que há muitas características deles que podem ser associadas 

com outros indivíduos de parentesco próximo, bem como diversas notícias veiculadas pela mídia. A 

hereditariedade também permeia alguns mitos, como a ideia de que o sangue transmitiria certas 

características genéticas, o que é possível perceber em expressões comuns tal como “parente de 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

sangue”. Muitos desses mitos surgiram com base em ideias e concepções que se desenvolveram ao 

longo do tempo e, por isso, possuem contextos históricos e sociais diversos. Dessa forma, ao abordar 

a história da ciência, mais especificamente o da Genética, é importante considerar que se trata de 

uma construção social estreitamente relacionada ao contexto de cada época. 

Nesse sentido, este projeto apresenta atividades que promovem a discussão sobre as ideias 

de Mendel acerca da hereditariedade, para a compreensão da importância de suas pesquisas para 

resolver problemas do mundo natural à época em que foram elaboradas e sua repercussão até os 

dias atuais. Assim, esperamos que os estudantes compreendam que, embora a Genética seja uma 

área do conhecimento relativamente nova, a preocupação em entender a hereditariedade é algo 

muito antigo e muito tem avançado nos últimos anos.  

Além disso, o projeto propõe trabalhar a imaginação e a criatividade dos estudantes com o 

desenvolvimento de uma peça teatral com o compartilhamento de ideias e de conhecimentos 

científicos, bem como habilidades essenciais para o trabalho colaborativo e coletivo, já que esse tipo 

de atividade envolverá a produção de roteiros e a execução de cenas dramáticas da história da 

Genética para a comunidade escolar.  

Competências gerais desenvolvidas 

• 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Compreender que os gametas são as células sexuais associadas à transmissão das 
características hereditárias. 
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• Compreender as ideias de Gregor Mendel a respeito da hereditariedade e entender 
como podem ser usadas para resolver certos problemas relacionados à transmissão de 
características entre gerações de seres vivos.  

• Compreender que a construção do conhecimento científico faz parte de um processo 
histórico influenciado pelas condições sociais, políticas, econômicas e culturais de cada 
época na qual foi produzido. 

• Elaborar textos de diferentes gêneros de forma individual ou colaborativa. 

• Compreender a análise de probabilidade de experimentos aleatórios que envolvem 
problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias. 

• Desenvolver a criatividade e a expressão oral e corporal durante a preparação e 
execução de cenas dramáticas para a comunidade escolar. 

Habilidades em foco 

Componente 
curricular 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Ciências Hereditariedade 
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características 
hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e 
descendentes. 

Ciências Hereditariedade 

(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade 
(fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), 
considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão 
de características hereditárias em diferentes organismos. 

Língua 
Portuguesa 

Construção da textualidade 

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas 
visuais, minicontos, narrativas de aventura e de ficção científica, 
dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os 
conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos 
expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no caso 
de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. 

Arte Elementos da linguagem 
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na 
composição dos acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, 
cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

Arte Processos de criação 
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais 
e vocais de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo 
cênico. 

Arte Processos de criação 

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com 
base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, 
objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e 
adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a 
relação com o espectador. 

Matemática 
Análise de probabilidade de 
eventos aleatórios: eventos 
dependentes e independentes 

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos 
independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua 
ocorrência, nos dois casos. 

Duração 

O projeto tem duração aproximada de dois meses, considerando o tempo para execução das 

atividades nas aulas dos componentes curriculares, a preparação e a apresentação das cenas 

dramáticas e a finalização de algumas individuais no contraturno dos estudantes.  
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Material necessário 

• Quadro de giz 

• Giz 

• Caderno  

• Lápis preto  

• Borracha 

• Livros didáticos, revistas e/ou artigos especializados disponíveis em mídias impressas ou 
eletrônicas que abordem conceitos básicos da Genética e a sua história 

• Materiais e recursos para figurinos de personagens, cenário, sonoplastia e iluminação de 
palco para a representação da cena dramática 

• Materiais para elementos de divulgação da peça de teatro para a comunidade escolar, 
como cartolina, papel color set, canetinhas, lápis coloridos, canetas coloridas, gizes de 
cera, etc. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor coordenador deve ter domínio dos temas abordados no projeto ou, ao menos, 

ter disposição para aprofundar seus conhecimentos sobre eles para que possa conduzir o projeto de 

forma adequada. Considerando que o projeto abrange, em sua maioria, conceitos científicos da área 

de Genética, o ideal é que o professor coordenador seja o professor de Ciências. No entanto, o 

envolvimento de todos os professores dos componentes curriculares sugeridos deve ser colaborativo 

para que as atividades propostas sejam desenvolvidas de forma articulada e integrada. 

Além disso, é imprescindível que o professor coordenador do projeto apresente uma postura 

ética, democrática, colaborativa e flexível com os demais professores e estudantes.  

Como o produto final do projeto é uma apresentação de cenas dramáticas para a 

comunidade escolar, também é importante que o professor coordenador promova a autonomia dos 

estudantes, o trabalho em equipe e o pensamento crítico sobre fatos histórico-científicos. 

Por fim, o professor coordenador precisa ser organizado e planejar com antecedência o 

cronograma das atividades para garantir que os demais professores envolvidos participem delas nos 

momentos necessários e que os estudantes tenham compreendido claramente os objetivos do projeto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Levantamento de conhecimentos prévios e problematização 

Para iniciar o projeto, o professor de Ciências deverá fazer um levantamento dos 

conhecimentos prévios dos estudantes sobre o conceito de hereditariedade, podendo utilizar as 

seguintes questões: “Como as características dos seres vivos são transmitidas de uma geração para 
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outra?”; “Desde quando a humanidade se preocupa com essa questão?”; “O que vocês já ouviram 

falar sobre gametas ou células sexuais?; “Vocês identificam alguma relação dos gametas com a 

hereditariedade?”; “Vocês sabem quem foi Gregor Mendel e qual foi a sua contribuição para os 

estudos sobre a hereditariedade?”. Durante as declarações dos estudantes, o professor deve anotar 

no quadro os principais tópicos expostos para cada pergunta e pedir que eles também tomem nota 

das perguntas e respostas em seus cadernos para que possam retomá-las sempre que necessário 

como forma de acompanhar sua aprendizagem. 

Em seguida, o professor deve apresentar aos estudantes o problema central do projeto: 

“Como surgiu a Genética?”, bem como os seus objetivos, suas etapas ao longo do bimestre, os 

componentes curriculares que serão contemplados e os professores participantes. 

Ao final desta etapa, os estudantes devem ser organizados em grupos de três a quatro 

integrantes, dependendo da quantidade total de estudantes na turma. O ideal é que a composição 

desses grupos seja mantida ao longo do projeto para facilitar a organização da classe nas próximas 

etapas e favorecer o trabalho colaborativo. Além disso, é importante compor grupos heterogêneos 

cujos integrantes tenham características e desempenhos complementares como forma de enriquecer 

o desenvolvimento das atividades propostas no projeto.  

Etapa 2 – As contribuições de Mendel para a Genética 

Nesta etapa, cada grupo deverá realizar uma pesquisa em diversas fontes sobre a história da 

Genética, com foco nos estudos e experimentos de Gregor Mendel sobre a transmissão das 

características hereditárias, contemplando, por exemplo, o que ele considerava que eram fatores 

hereditários, segregação, gametas e fecundação.  

Para nortear a pesquisa, é importante que os estudantes se apropriem do contexto da 

temática proposta no projeto. Nesse sentido, o professor pode propor os seguintes 

questionamentos: “Quais foram as pesquisas que Mendel realizou?”; “Qual é a importância dos 

estudos de Mendel?”, “Seus estudos foram reconhecidos? Como ou por quê?”; “As ideias de Mendel 

são diferentes ou semelhantes às defendidas atualmente pela comunidade científica? Por quê?”; 

“Caso as ideias sejam diferentes, significa que Mendel estava errado?”; “Qual foi a contribuição dos 

estudos de Mendel para a Genética?”; “Qual era o contexto histórico e social da época em que 

Mendel desenvolveu suas pesquisas?”. 

Além disso, o professor deve incentivar os estudantes a diversificar as fontes de pesquisa, que 

podem contemplar tanto mídias impressas quanto eletrônicas. Para auxiliá-los nesse processo, ele pode 

disponibilizar livros didáticos, revistas especializadas, artigos científicos impressos ou recursos digitais com 

acesso à internet no laboratório de informática, se for possível. Neste último caso, cabe ao professor 

orientar os estudantes a pesquisar sempre em fontes confiáveis, como endereços eletrônicos de 

institutos de pesquisa, do governo, de museus, de universidades, entre outros. Nesse sentido, é 

fundamental que eles evitem blogs cujas referências tenham origem duvidosa ou que aparentam ter um 

embasamento superficial dos conceitos e dos fatos. Também é importante que o professor solicite aos 
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estudantes que registrem as informações coletadas na pesquisa em seus cadernos para que possam 

consultá-las durante as próximas atividades que serão desenvolvidas. 

Finalizada a pesquisa, os estudantes devem ser organizados em círculo para que possam 

expor e analisar as principais informações dos grupos a respeito do tema solicitado. Para que os 

estudantes compreendam que o conhecimento científico é historicamente construído e que, por 

isso, é influenciado pelo momento político, social, econômico e cultural de cada época, é 

fundamental que o professor conduza as discussões de forma que esses aspectos fiquem evidentes 

com base nas informações pesquisadas pelos estudantes sobre a história da Genética, sobretudo em 

relação ao papel de Mendel nesse processo. Além disso, durante a discussão, o professor precisa 

garantir o diálogo com base no respeito e no acolhimento, de forma que os estudantes possam se 

expressar e ouvir os demais com atenção. 

Com base nas informações encontradas pelos estudantes durante a pesquisa, cabe ao professor de 

Ciências conduzir a discussão de forma a articular as ideias de Mendel com o processo de transmissão das 

características hereditárias por meio dos gametas. Para isso, o professor pode fazer uso de diversos 

recursos, como esquemas, desenhos ou diagramas que, associados a exemplos reais ou hipotéticos, podem 

favorecer a aprendizagem dos conceitos de Genética necessários para a compreensão dos mecanismos da 

hereditariedade e da importância dos estudos de Mendel para construção desse conhecimento. Além disso, 

é importante que o professor proponha problemas envolvendo esses mecanismos de transmissão de 

características hereditárias em diferentes situações e que exijam cálculos de probabilidade. Para resolver 

esses problemas, é fundamental a orientação do professor de Matemática. 

Para finalizar esta etapa, cada grupo deve elaborar uma síntese escrita sobre o que foi 

pesquisado e debatido, de forma a organizar as informações coletadas e compartilhadas a serem 

utilizadas na próxima etapa do projeto. 

Etapa 3 – Elaboração da peça teatral sobre a história da Genética 

Nesta etapa, é importante o envolvimento dos professores de Língua Portuguesa e Arte para 

orientar os estudantes no desenvolvimento de um roteiro para uma peça teatral com base em um 

recorte da história da Genética, enfatizando as pesquisas de Mendel. O ideal é que o roteiro seja 

elaborado de forma coletiva e colaborativa por toda a turma para que uma única peça seja apresentada 

para a comunidade escolar, entretanto, o professor pode propor que o roteiro seja desenvolvido em 

grupos. Outra possibilidade para esta etapa é cada grupo produzir um roteiro a ser compartilhado com a 

turma para que apenas um seja selecionado e utilizado para a realização da peça teatral ou, ainda, um 

único roteiro pode ser elaborado com base em cenas dos diferentes roteiros produzidos pelos grupos. 

Cabe ao professor, com a ajuda dos estudantes, decidir qual é o formato mais adequado e organizado 

para desenvolver essa etapa em função das habilidades e competências previstas para este projeto. Além 

disso, por se tratar de uma construção colaborativa, sugerimos que o professor, se houver possibilidade, 

incentive e oriente os estudantes a utilizarem ferramentas online de escrita colaborativa. 

Assim, o professor de Língua Portuguesa deve atuar auxiliando os estudantes com a 

estrutura e recursos expressivos característicos dos roteiros teatrais. Nesse sentido, é importante 

trazer para a aula exemplos de textos dramáticos com suas principais peculiaridades. O professor de 
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Arte, por sua vez, deve orientá-los nos processos de criação em arte dramática, de forma que a peça 

teatral seja criativa e expressiva no que se refere ao cenário, à sonoplastia, à iluminação do palco e 

aos figurinos dos personagens, bem como seja rica em expressão corporal e vocal.  

Além disso, como é provável que nem todos os estudantes atuem, seja por preferência, seja 

por limitação do número de personagens, é recomendável que alguns estudantes fiquem responsáveis 

por outras demandas da peça teatral que não a atuação em si, como a narração, a produção de 

figurinos e cenário e a organização do palco. Nesse momento, é importante salientar que Mendel 

realizou seus estudos no século XIX, portanto, o figurino dos personagens e o cenário devem estar 

caracterizados como os costumes da época, bem como, se possível, a linguagem utilizada. 

Outro aspecto importante que deve ser considerado na elaboração do roteiro é que os 

estudantes incluam nele exemplos de problemas ou experimentos estudados e realizados por 

Mendel, que possibilitem o cálculo da probabilidade de ocorrência de eventos independentes e 

dependentes, para discutir o resultado de algum experimento de cruzamento das variedades de 

ervilhas. Para isso, mais uma vez, é de extrema importância que neste momento se consulte o 

professor de Matemática para auxiliar nos cálculos que envolvem a análise de probabilidade. 

Finalizada a elaboração do roteiro, os estudantes devem ensaiar a(s) cena(s) e preparar todo 

o material necessário para produzir a estrutura do cenário, a sonoplastia e os figurinos que serão 

utilizados na próxima etapa. 

Etapa 4 – Divulgação do trabalho e execução da peça teatral para a comunidade escolar  

Com a peça teatral produzida e ensaiada, os estudantes devem elaborar material de divulgação 

para a peça. Para isso, é preciso estabelecer com a gestão escolar qual será a data de apresentação da 

peça teatral e como a comunidade escolar poderá participar. Além disso, é importante o envolvimento do 

professor de Língua Portuguesa para orientar os estudantes na elaboração desses materiais de 

divulgação. Caso seja possível e o professor julgue pertinente, a divulgação da peça também pode ocorrer 

em diferentes mídias, como nas redes sociais oficiais da escola. 

Após a divulgação, no dia da apresentação da peça teatral, é imprescindível que os 

professores envolvidos orientem os estudantes durante todo processo, desde a montagem do 

cenário e dos figurinos até a finalização da apresentação com a desmontagem e arrumação do local. 

Etapa 5 – Reflexão sobre o projeto integrador  

Ao final do projeto, o professor deve organizar uma roda de conversa com os estudantes 

para discutir os pontos positivos do trabalho, desde seu início até sua finalização, assim como os 

limites e desafios do trabalho coletivo e colaborativo desenvolvido e as sugestões de possíveis 

maneiras de solucionar os problemas identificados. Também deve pedir aos estudantes que 

retomem às questões e respostas discutidas na etapa 1 e anotadas em seus cadernos, para que 

possam refletir se há algo que deveria ser revisto e reformulado com base no que foi desenvolvido 

ao longo do projeto, como a história da Genética e os estudos sobre hereditariedade. 
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Após a reflexão coletiva, os estudantes devem escrever, individualmente, uma análise sobre 

impressões pessoais de cada etapa desenvolvida no projeto. Caso não seja possível finalizá-los em 

aula, os estudantes podem terminá-los em suas residências e entregar em um momento posterior 

previamente acordado com o professor. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação das aprendizagens promovidas pelas atividades desenvolvidas neste projeto deve 

ser processual, isto é, não deve ser focada em momentos pontuais, mas sim permear todo o 

processo de aprendizagem, focando no desenvolvimento das habilidades e das competências gerais 

pelos estudantes, o que deve ser feito com base em uma troca contínua de experiências entre 

professores e estudantes. 

Como instrumentos avaliativos, podem ser usados o levantamento dos conhecimentos 

prévios dos estudantes acerca da hereditariedade (etapa 1), o que deverá ser retomado 

posteriormente, ao final do processo (etapa 5). Há também a possibilidade de avaliação por meio da 

síntese escrita em grupo sobre a pesquisa da história da Genética e de seu debate coletivo (etapa 2), 

como também mediante a elaboração do roteiro da peça teatral (etapa 3), que sistematiza os 

conceitos históricos estudados e discutidos nas etapas anteriores. Já em relação às competências 

relacionadas ao trabalho coletivo e colaborativo a avaliação pode ser desenvolvida na análise da 

confecção do material de divulgação da peça teatral e de sua apresentação final para a comunidade 

escolar (etapa 4). Por fim, como instrumentos de autoavaliação, podem ser usadas a reflexão coletiva 

e individual ao final do projeto (etapa 5).  

Nesse processo, é importante ressaltar que devem ser avaliados não só o conhecimento dos 

conteúdos conceituais pelos estudantes, mas também sua postura ética e respeitosa para com seus 

pares e professores, além de seu nível de engajamento para com as diferentes atividades do projeto. 
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