
SOBRE ESTA AULA
Neste slide, você  
deve descrever o 
tema, o ano e o 
objetivo de 
aprendizagem do 
plano, a habilidade 
da BNCC relacionada 
e informar o nome 
do autor, do mentor 
e do especialista 
responsáveis pelo 
material.

Compreendendo a hereditariedade 
9º ano

Objetivos de aprendizagem
Reconhecer o conceito de  hereditariedade com base na análise de 
imagens e no levantamento de dados.

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular
(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.

Professor-autor: Luciana Maria de Jesus Baptista Gomes
Mentor: Aline Mendes Geraldi 
Especialista: Juliane Marques de Souza



TÍTULO DA AULA
Este é o nome da sua 
aula. Elabore-o 
pensando em termos 
conhecidos pelos 
professores. Imagine 
que você usaria 
essas palavras para 
buscar esse plano na 
internet.

Compreendendo
a hereditariedade



CONTEXTO
Crie um cenário que 
envolva os 
estudantes na 
proposta e aproxime 
deles o tema da aula.  
O slide pode ter 
imagem, texto,  
história em 
quadrinhos, 
infográfico ou uma 
problematização. 

Observem esta família...

Observem as 
características 
físicas de cada 
membro desta 
família.

Quais são as 
semelhanças e as 
diferenças entre 
eles?
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QUESTÃO 
DISPARADORA
Deve mobilizar o 
estudante para a 
busca de uma 
resposta até o 
término da aula e 
contemplar o 
levantamento de 
hipóteses da turma.

Por que as pessoas 
apresentam características 
de nascença semelhantes 

ou diferentes entre si?



MÃO NA MASSA
É a parte principal do 
plano. Deve 
envolver, sempre 
que possível, 
atividades em 
duplas, trios e 
pequenos grupos e 
possibilitar a 
construção coletiva 
de conhecimentos, 
com os alunos como 
protagonistas.

Diferentes e semelhantes: como somos?

● Se organizem em trios.
● Você receberá uma folha com uma tabela onde há algumas 

características físicas que herdamos dos nossos antepassados.
● Preste atenção em você e em seus colegas e preencha a tabela

com as características físicas de cada um.
● Responda às perguntas propostas.
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 Solto Sim Em bico  Sim 

Preso Não Reta Não 
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SISTEMATIZAÇÃO
Consolida o que foi 
aprendido na aula, 
levantando, com os 
próprios alunos, 
quais foram os 
aprendizados e 
comparando isso 
com as hipóteses 
iniciais.

Diferentes e semelhantes: como somos?
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comparando isso 
com as hipóteses 
iniciais.

Somos diferentes e semelhantes!

Como foi possível observar, apresentamos características físicas diversas.
Às vezes, uma dessas características, presente em nossa família, pode nos 
tornar diferentes uns dos outros. Mas há aquelas que compartilhamos 
com outros parentes, nos tornando semelhantes. 
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