
 

 

Material complementar para orientação da Sistematização 

Conhecer e interpretar os heredogramas (CIE9_08VE04) 

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

Para a etapa da Sistematização, sugere-se atenção aos conceitos abaixo: 

● Após o término do tempo estipulado para a troca entre os grupos, você 

deve fazer uma sistematização de que os membros de uma família 

possuem características comuns e relações de parentesco entre si.  

● Essas características são compartilhadas porque o material genético que 

possuímos é a união de trechos dos materiais genéticos de nossa mãe e 

de nosso pai. E o material genético é como uma base de dados que 

guarda todas as informações que determinam nossas características: 

desde o funcionamento dos nossos órgãos e, algumas vezes, até mesmo o 

nosso comportamento.  

● Os materiais genéticos de nosso pais se uniram durante a fecundação, 

quando os gametas masculinos e femininos se encontraram. Assim, se 

somos formados com base na união dos materiais genéticos de nossos 

pais, no geral, nós teremos características parecidas com as deles. Mas, 

como estas uniões são feitas ao acaso, não somos exatamente iguais a 

eles. Não podemos ser exatamente iguais à nossa mãe porque temos 

parte do material genético de nosso pai e vice-versa. 

● As características e as relações de parentesco entre os membros de uma 

família podem ser representadas em uma “árvore genealógica” um pouco 

diferente, chamada de heredograma. Ele é um desenho que mostra a 

herança genética de determinadas características dos indivíduos de uma 

família.  

● O heredograma facilita o trabalho dos cientistas na hora de estudar as 

características dos indivíduos e a forma como elas são repassadas entre 

as gerações. Os símbolos que representam cada informação são 

conhecidos internacionalmente.  

● Por exemplo, os círculos sempre representam mulheres e os quadrados 

representam homens. Os símbolos pintados indicam a presença de 

alguma característica específica, uma doença ou uma anomalia, já os 

símbolos sem cor representam indivíduos sem a característica que esteja 

sendo estudada, ou sem a doença ou a anomalia em questão. As linhas 

indicam as relações de parentesco, como irmãos ou casamentos, como foi 

apresentado nas figuras dos slides de Sistematização.  

● Indique que outros conhecimentos sobre genética e hereditariedade 

serão melhores estudados em aulas posteriores. Você pode pedir que a 



 

 

sistematização seja a elaboração de um parágrafo que tente responder: 

como podemos relacionar a atividade da etapa mão na massa com as 

perguntas feitas durante a aula? Você também pode imprimir os slides de 

sistematização e as informações deste arquivo e pedir que eles colem no 

caderno como material de estudo.  

● Lembre-se também de deixar um tempo da aula disponível para a 

reorganização da sala. 

● Caso queria retomar algumas questões iniciais sobre o tema, indica-se os 

planos plano CIE8_03VE (que aborda conhecimentos sobre os gametas e a 

relação com a hereditariedade), o plano CIE9_09VE01 (que introduz a 

temática da hereditariedade ao ensino fundamental II) e o plano 

CIE9_09VE10 (que aborda aspectos da hereditariedade e cruzamentos 

genéticos). 

 


