
 

Material complementar para impressão e orientações - Mão na massa 
Conhecendo os gametas (CIE9_08VE03) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para professor:  

- Organize os estudantes em grupos, de preferência que sejam formados 
por no mínimo 3 alunos e no máximo 6 alunos.  

- Você deve repetir a quantidade de materiais de acordo com a quantidade 
de alunos dos grupos e da turma. Você pode levar as peças que compõem 
os “peixes” já recortadas ou pedir que os alunos as recortem em sala. 
Lembre-se apenas de deixar um tempo disponível para isso. 

- Cada grupo deverá receber: materiais recortados para o jogo (partes do 
corpo dos peixes; repetir as impressões de acordo com a quantidade de 
alunos dos grupos), uma cópia do texto inicial e das orientações, uma 
planilha para registrar os dados, um tabuleiro e um dado. 

- Oriente os alunos de acordo com o slide da etapa Mão na massa.  
- Após o término da atividade, peça que cada grupo redija respostas à 

pergunta feita em uma folha. Depois, una dois grupos e peça que eles 
apresentem uns aos outros as suas respostas. 

- Durante toda esta etapa, circule pela sala e observe como os alunos 
interagem e como cada um consegue contribuir com o trabalho do outro. 
Intervenha quando eles não conseguirem interagir de forma construtiva, 
indicando soluções e fazendo questionamentos que possam auxiliar no 
encontro de concordâncias e divergências entre as ideias de cada grupo.  

- Você pode estipular com os alunos um modo de organização do tempo, 
com momento de realização da atividade, de elaboração das respostas e 
de partilha entre os grupos. Ajude a marcar esses tempos, indicando-os 
no quadro, por exemplo. Caso esteja usando projeção de imagens e tenha 
acesso à internet, poderá usar também o cronômetro on-line 
(https://relogioonline.com.br/cronometro). 

- É importante que os estudantes já tenham construído alguns 
conhecimentos prévios sobre estruturas celulares ligadas à 
hereditariedade e alguns conceitos de genética. Sugere-se os planos: 
CIE8_06VE01 (que apresenta os diferentes mecanismos de reprodução 
dos seres vivos e os gametas), CIE9_08VE01 (que retoma a organização 
celular e começa a discussão sobre estruturas celulares ligadas à 
hereditariedade),  e CIE9_09VE01 (que introduz a temática da 
hereditariedade e conceitos iniciais de genética no ensino fundamental II).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Para os alunos: 
 

1. Dividam-se em grupos, leiam o texto base e organizam-se para realizar as 
atividades de acordo com as indicações recebidas. 

2. Após executarem todas as etapas da atividade, tentem responder: Por que 
os filhos e as filhas costumam ser parecidos com seus pais? 

3. Reúnam-se com outro grupo e compartilhem com eles suas respostas. 
Ouçam as dúvidas e as sugestões que eles têm a dizer. Ouçam as 
respostas do outro grupo. Compartilhem dúvidas e sugestões para as 
respostas que o outro grupo de colegas apresentou. 

 
 
 
 

https://relogioonline.com.br/cronometro
https://docs.google.com/presentation/d/1EZFM3WVY4sTauDTAkM1MduVW4BKRf8K7AJbnF2vTTgg/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1rZRX6Z5Y5qmrg6SbOEfy63TasUlxCEmyTFTsTd46nuk/edit?usp=drive_web&ouid=117218161735193874262
https://docs.google.com/presentation/d/1eJfO2Fl6bll_Xwwi7015wHFy1PvuVzx8Xs6PWjXRV3M/edit


 

 
 
 

Texto: “Nós e nosso material genético” 
 

As características que possuímos são 
determinadas por nosso material genético, 
que pode ser o DNA (ADN) ou RNA (ARN). 
 
O material genético é como uma base de dados 
que guarda todas as informações  que 
determinam nossas características, o 
funcionamento da nossas células e dos nossos 
órgãos e, algumas vezes, até mesmo nosso 
comportamento!  

Neu Paddy / Pixabay 
Cada conjunto de informações trazidas no DNA forma um gene. Um gene é um 
fragmento de DNA responsável por determinar uma característica específica do 
indivíduo (por exemplo, pela produção de um certo hormônio ou pela 
determinação da cor dos nossos olhos, entre outras). 
Os genes apresentam algumas formas alternativas, que são os alelos. Eles são 
formas alternativas de um mesmo gene, que definem a mesma característica de 
modos diferentes. 
Quando há o encontro de gametas durante a reprodução sexuada, os alelos 
maternos e paternos se unem. A formação deste novo material genético 
(genótipo) é quem vai determinar as características que temos (fenótipo). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Atividade: “Filho de peixe, peixinho é” 
 
- Peças do jogo: Materiais recortados para jogar (partes dos corpo do peixe), uma 
planilha para registrar os dados, um tabuleiro e um dado. 
 
- Organizando o jogo: Abram o tabuleiro sobre a mesa e nele organizem os 
materiais recortados, dividindo as peças que serão corpos, olhos, nadadeiras e 
gametas. 
 
- Sequência de jogadores: Joguem o dado. A pessoa que tirar o maior número 
começará a atividade e os próximos serão aqueles que vem ao seu lado 
esquerdo, com a roda girando sempre no sentido horário.  
 
- Como jogar: A primeira pessoa será a primeira fêmea e a segunda pessoa será o 
primeiro macho. As duas primeiras pessoas vão montar os peixinhos fêmea e 
macho de acordo com suas escolhas. Eles devem escolher a cor do corpo, a cor e 
o formato da cauda e a cor dos olhos e anotar cada uma das características no 
lugar indicado na planilha. Todos os colegas devem ajudar a anotar as 

 
 
 
 



 

características na planilha, conferindo para ver se não há erros. 
 
A seguir todos devem ajudar a organizar os gametas da “mãe” e do “pai”: de 
acordo com as características que foram escolhidas, os pais deverão anotar 
certas letras nos gametas da mãe (círculos) e nos gametas do pai (quadrados), 
ou seja, com a presença de todos os tipos de alelos do pai e da mãe distribuídos 
na formação dos diferentes tipos de gametas.  
O pai e a mãe deverão produzir 4 gametas diferentes cada, de acordo com as 
características que possuem (vejam os exemplos de alelos na tabela abaixo).  
 
Todos os gametas da mãe e do pai devem ser inseridos no espaço do tabuleiro, 
virados para baixo e misturados.  
O terceiro aluno deve sortear 1 gameta da mãe e 1 gameta do pai, montando 
seu peixinho de acordo com as 6 letras que receber do pai e as 6 letras que 
receber da mãe.  
Ele deve anotar as características na planilha e, depois disso, voltar os gametas 
no espaço da tabuleiro para que os outros alunos possam repetir o mesmo 
processo, até que todos tenham montado seu peixinho. Lembrem-se de 
sempre anotar as características dos peixinhos gerados na planilha do seu 
grupo. 

 
Tabela para montagem dos gametas 

 

Característica (fenótipo)  Genótipo  Gametas 
(Alelos) 

Sexo  Fêmea  X X  X ou X 
Macho  X Y  X ou Y 

Corpo  Vermelho  A A ou A a  A ou a 
Azul  a a  a ou a  

Olhos  Pretos  M M ou M m  M ou m 
Marrom  m m  m ou m 

Cauda 
Cor  Vermelha  V V ou V v  V ou v 

Verde  v v  v ou v 

Forma  Lisa  B B ou B b  B ou b 
Bifurcada  b b   b ou b 

 

Exemplo para montagem: um peixinho macho, de corpo vermelho, olhos pretos, 
cauda verde e bifurcada pode ter os seguintes genótipos: XY (macho), AA (corpo 
vermelho), Mm (olhos pretos), vv (cauda verde) e bb (cauda bifurcada). Seus gametas 
serão formados escrevendo-se um conjunto de 6 diferentes letras (combinações) em 
um quadradinho. Por exemplo:  

quadradinho 1 - gameta 1: X  - A  - M - v - b 

 
 
 
 



 

quadradinho 2 - gameta 2: X - A - m - v - b 

quadradinho 3 - gameta 3: Y - A - M - v - b 

quadradinho 4 - gameta 4: Y - A - m - v - b 

 
Após terem formado os pais e seus filhos, observem os peixinhos sobre a mesa, 
observando características iguais e diferentes entre eles. 
 
Agora, respondam: 
 
1. O que podemos entender por gametas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Que relação foi possível observar entre os gametas e o material genético? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Por que os filhos e as filhas costumam ser parecidos com seus pais? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

Planilha para registro dos peixes e tipos de gametas 

 
Característica  Aluno 1  Aluno 2  Aluno 3  Aluno 4  Aluno 5  Aluno 6 

Sexo 
Tipos de 
gametas 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

Cor do corpo 
Tipos de 
gametas 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

Cor da cauda 
Tipos de 
gametas 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

Formato da 
cauda 
Tipos de 
gametas 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

Cor dos olhos 
Tipos de 
gametas 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

_____________ 
 
_____e ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Tabuleiro para a atividade 

 
 
 
 
 



 

 
Peças para os corpos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Peças para caudas e olhos 

 
Gametas femininos ou gametas da mãe 

 
 

Gametas masculinos ou gametas do pai 

 
 
 
 
 


