
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.

Os genes e as características hereditárias
9º Ano

Objetivos de aprendizagem
Examinar, por meio de uma investigação, algumas características da 
espécie humana que são herdadas em dominância ou em recessividade.
Comparar com os resultados dos colegas de sala e observar as 
semelhanças e diferenças genéticas.

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.
(habilidade atendida parcialmente).

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.

Os genes e as 
características 

hereditárias



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. Como os genótipos de uma 

pessoa influenciam na 
expressão de seus 

fenótipos?



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.

Colocando a Mão na Massa!

1. Formem trios ou quartetos.

2. No primeiro momento, leiam o texto e realizem as atividades 

propostas, completando a Roda Genética de acordo com os 

fenótipos investigados e seus respectivos genótipos.

3. No segundo momento, comparem com os dados dos colegas do 

grupo e de outros grupos, para a elaboração de um possível 

perfil genético da turma.



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

 Viva a diversidade humana!
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