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7. Projeto integrador 

A metodologia de ensino por projetos caracteriza-se como uma modalidade educacional 

fundamentada na perspectiva de que a construção do conhecimento pode ser favorecida por ações que 

possibilitem a articulação das diferentes áreas do saber. Nessa metodologia, a interdisciplinaridade ganha 

foco e se materializa por meio de ações estruturadas conjuntamente pelos envolvidos no projeto. A 

proposição de projetos encontra-se em consonância com as necessidades da sociedade contemporânea, 

na qual fatores de ordem econômica, social, política, tecnológica e ambiental estabeleceram profundas 

relações uns com os outros. Dessa forma, não é possível pensarmos na produção científica sem que ela 

seja dependente desses fatores, ao mesmo tempo que também os influencia. 

Tendo em vista que as Ciências da Natureza se encarregam de compreender o mundo natural 

por meio da observação, da investigação e da resolução de problemas, o projeto integrador objetiva 
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aproximar a prática científica de outros saberes, como forma de construir uma visão mais complexa 

sobre o mundo e sobre as relações que o ser humano estabelece com o ambiente e a sociedade na 

qual se encontra inserido. 

Por meio da proposição de investigações de questões reais e de interesse sociocientífico, 

cada um dos projetos integradores contidos nesta coleção foi concebido com base no 

desenvolvimento de habilidades selecionadas em cada uma das disciplinas que o integram. Desse 

modo, apresentamos a seguir a estrutura do projeto integrador elaborado para o primeiro bimestre. 

Título: Mural da Genética 

Tema Genética e Hereditariedade 

Problema central 
enfrentado 

Os estudantes devem investigar diferentes características que apresentam fenótipos variados, 
que possam ser observados em plantas ou animais, de modo a identificar os padrões de 
herança predominantes desses fenótipos e sua frequência nessa população. 

Produto final 
Elaboração do “Mural da genética”, que deve apresentar uma síntese das pesquisas realizadas 
na área de genética pelo ser humano ao longo de sua história.   

Justificativa 

O objetivo do projeto deste bimestre consiste em fazer com que os estudantes 

compreendam de que maneiras a expressão dos fenótipos está associada aos diversos padrões de 

hereditariedade, identificando a frequência de fenótipos e comparando os dados obtidos com 

aqueles disponíveis na literatura. Entre as atividades previstas para o projeto, os estudantes devem 

realizar uma pesquisa que recupere a história do desenvolvimento da genética, com o objetivo de se 

compreender de forma ampla a complexidade do tema e sua importância para a ciência. 

Competências gerais desenvolvidas 

• 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. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• 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. 
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Objetivos 

Com o intuito de desenvolver as habilidades previstas neste projeto integrador, ao longo das 

atividades os estudantes devem: 

• apropriar-se da linguagem e representações utilizadas na genética; 

• reconhecer as variações fenotípicas que ocorrem em características geneticamente 
determinadas; 

• selecionar fenótipos para realizar investigações sobre seus padrões de hereditariedade. 

A tabela a seguir apresenta as disciplinas, os objetos de conhecimento e suas respectivas 

habilidades, selecionadas para serem desenvolvidas por meio do projeto integrador. 

Habilidades em foco 

Disciplinas Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências Hereditariedade 

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

(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. 

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. 

Planejamento e execução de 
pesquisa amostral e 
apresentação de relatório 

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo 
tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de 
relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e da 
amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio 
de planilhas eletrônicas 

Duração 

7 aulas 

Material necessário 

1. Papel sulfite ou quadriculado para a construção de heredogramas. 

2. Seleção prévia de características que evidenciem fenótipos distintos, observáveis em 
plantas ou animais, as quais podem ser apresentadas por meio de imagens. 

3. Acesso a computadores ou material de referência que incluam os conteúdos abordados 
no projeto (de acordo com a realidade da escola). 

4. Organização de grupos de trabalho de acordo com critérios preestabelecidos pelo 
professor. 
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5. Material para montagem do mural da genética: colas, tesouras, canetas hidrográficas, 
réguas, material impresso, entre outros. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor coordenador do projeto deve ter conhecimentos sobre os diferentes 

mecanismos de hereditariedade, incluindo domínio sobre os cálculos de probabilidade de ocorrência 

dos fenótipos, de modo que sugerimos que a coordenação seja compartilhada entre os professores 

de Ciências e Matemática, para que ambos possam contribuir ativamente com as especificidades das 

suas áreas de conhecimento. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Pesquisa sobre biografias sobre os cientistas que contribuíram para o desenvolvimento 

das pesquisas em genética e evolução (2 aulas) 

Nesta etapa do projeto, os estudantes devem realizar diversas pesquisas biográficas sobre os 

cientistas que contribuíram para o desenvolvimento das áreas de genética e evolução, de modo a 

evidenciar a integração entre as áreas e favorecer a construção de um panorama que evidencie a 

complexidade que caracteriza tais áreas. Para facilitar os trabalhos, é importante que o professor 

realize um levantamento prévio sobre os cientistas que ao longo da história contribuíram para o 

desenvolvimento dos estudos nas áreas de genética e evolução. Esse procedimento é importante 

pois o número de pesquisadores nessas áreas é bastante expressivo, de modo que um recorte pode 

auxiliar os estudantes na identificação das principais contribuições que se acumularam ao longo do 

tempo, sem que haja necessidade de aprofundamento em detalhes mais específicos sobre a vida de 

cada cientista. As biografias serão um dos principais componentes da linha do tempo que deverá 

constar no mural da genética. 

Etapa 2 – Observação de fenótipos em plantas e animais. (1 aula) 

Após a etapa introdutória, os estudantes se aprofundarão na investigação dos fenótipos que 

podem ser observados em diferentes organismos. Para esta finalidade, algumas características de 

algumas plantas ou animais devem ser previamente selecionadas para que esta etapa possa ser 

executada. A observação dos fenótipos pode ser conduzida a partir de amostras reais no caso das plantas. 

Caso essa seja a opção selecionada, é importante que seja feita a adequada seleção de materiais ou a 

realização de uma atividade de estudo de campo, se isso for viável. Neste momento, os estudantes 

podem efetuar registros fotográficos dos fenótipos observados para constituição de um banco de dados 

de fenótipos. Alternativamente, a observação dos fenótipos pode ser feita a partir da utilização de 

fotografias ou vídeos que apresentem diferentes espécies animais ou plantas. Caso a opção seja pelo uso 

de fotografias e vídeos, algumas espécies apresentam fenótipos fáceis de serem distinguidos uns dos 

outros, como é o caso das ervilhas, espécie que foi objeto de estudo de Gregor Mendel. Nas ervilhas, os 

estudantes podem observar fenótipos relacionados à cor e textura da semente, cor e formato da flor, 

altura da planta e posição da flor nas plantas. Ainda que no caso das ervilhas esses fenótipos se 
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manifestem por meio de herança dominante/recessiva, observação dos fenótipos em outras espécies 

pode favorecer a abordagem de diferentes padrões de herança genética, o que pode ser explorado ao 

longo desta etapa. Outros exemplos de organismos que apresentam fenótipos que podem ser facilmente 

observados são os porquinhos-da-índia (cor e comprimento dos pelos), o milho (cor dos grãos), boca-de-

leão (cor das flores). Se possível, procure selecionar espécies que estejam presentes no cotidiano dos 

estudantes: a observação de espécies endêmicas pode contribuir com a compreensão dos fenômenos da 

hereditariedade a partir da realidade local. 

Etapa 3 – Analisando a frequência dos fenótipos em uma atividade de simulação. (2 aulas) 

As atividades desta etapa consistem na coleta de dados sobre a frequência de fenótipos que 

podem ser observados em atividades de simulação. As simulações podem ser realizadas por meio de 

aplicativos de computador ou utilizando-se materiais diversos. Qualquer que seja o material 

selecionado, é importante que a simulação seja estruturada de forma que os estudantes possam 

identificar os padrões de hereditariedade que determinam a ocorrência dos fenótipos. Realizar 

algumas repetições da simulação pode contribuir para que os estudantes percebam se há ou não a 

ocorrência de variações na frequência fenotípica dentro daquela população ao longo de sucessivas 

gerações. Simulações como a dinâmica dos alfinetes (ver seção Para saber mais, ao final do projeto), 

por exemplo, favorecem o estudo das frequências fenotípicas dentro de uma população. 

É importante que se invista algum tempo na seleção de uma simulação que esteja adequada 

ao nível de desenvolvimento dos estudantes e que ao mesmo tempo favoreça o trabalho de registro 

dos dados em instrumentos como tabelas e planilhas. Esses registros são fundamentais para que as 

análises das frequências fenotípicas ocorram de forma a contribuir com a consolidação dos 

conteúdos abordados.  

O apoio do professor de Matemática é fundamental para a realização desta etapa, uma vez 

que ele pode dispor de recursos e estratégias que auxiliam na realização das atividades. 

Etapa 4 – Seleção de material e elaboração do Mural da Genética (2 aulas) 

O mural deve sintetizar os principais conceitos de genética e hereditariedade, mostrando a 

complexidade dos conhecimentos da área. Sugestão de itens que devem ser inclusos no mural: 

1. Linha do tempo: deve incluir biografias sintéticas, organizadas cronologicamente, com 
fotos e síntese das principais contribuições dos cientistas que consolidaram a área de 
genética e evolução ao longo da história humana. 

2. Tabelas e gráficos com as análises dos padrões de hereditariedade das características e 
fenótipos selecionados nas simulações. 

3. Descrição sintética de alguns tipos de herança genética. 

4. Contribuições da genética para o avanço da medicina, dos estudos em evolução, da 
produção de alimentos entre outros. 
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Observação: é importante que o mural tenha apelo essencialmente visual, de modo que os 

textos e informações devem ser sintéticos para facilitar o acesso à informação. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os principais aspectos que devem ser avaliados no projeto são: 

• o engajamento dos estudantes nas diferentes etapas do processo; 

• a qualidade do material selecionado para compor o mural da genética; 

• a abrangência das contribuições dos cientistas apresentadas na linha do tempo; 

• o registro dos dados referentes à análise das frequências fenotípicas. 

Um aspecto fundamental do projeto é o foco na observação dos fenótipos que podem ser 

encontrados em plantas e animais, de modo que os estudantes devem ser estimulados a estarem 

atentos às variações fenotípicas nas espécies. A observação dos fenótipos favorece o entendimento 

sobre como os mecanismos hereditários atuam nos seres vivos. 

Para avaliar se os estudantes compreenderam os diferentes mecanismos de hereditariedade, 

atividades de análise de heredogramas e resolução de problemas podem ser propostas como forma 

de complementar os estudos realizados no projeto.  

É importante que os estudantes recebam acompanhamento contínuo, uma vez que existem 

diferentes padrões de hereditariedade e a compreensão sobre cada um deles deve ser um objetivo 

cautelosamente observado, para que a construção dos conhecimentos ocorra de forma gradativa e 

cumulativa. 

Avalie a competência leitora dos estudantes, considerando que eles serão expostos a 

diferentes tipos de textos ao longo do projeto. Acompanhe ainda o desempenho deles na leitura e 

interpretação dos gráficos e outros dados. Se julgar necessário, convide professores de outras 

disciplinas que possam auxiliar você nesse tipo de avaliação. Inicialmente, a proposta é que o 

trabalho seja desenvolvido pelas disciplinas de Ciências e Matemática, porém isso não impede que 

outras disciplinas sejam agregadas ao projeto, contribuindo para o incremento da aprendizagem. 
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