
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.

Tipos de reprodução nos seres vivos
8º Ano

Objetivos de aprendizagem
Distinguir o conceito de reprodução assexuada e reprodução sexuada.
Identificar os diferentes tipos de reprodução existentes.

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e 
animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos.

Professor-autor: Alanna Sandrelly Ferreira da Silva
Mentor: Aline M. 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.

Tipos de reprodução nos 
seres vivos



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. 

Ouça com atenção o áudio a seguir:

Hidra de Lerna Planária

Imagens solicitadas



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.

Quais são as principais 
características das 

diferentes formas de 
reprodução dos seres vivos?



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.

Criando modelos

Pesquise e crie um modelo que represente as etapas do tipo de 
reprodução designado ao seu grupo.

45JJ

Gettyimages

G
et

ty
im

ag
es

G
et

ty
im

ag
es



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.

Analisem estas imagens

Reprodução que não envolve troca 
e mistura de material genético, 
gerando indivíduos idênticos. Esse 
tipo de reprodução não viabiliza 
uma grande variabilidade dentro de 
uma mesma espécie.

Reprodução que envolve a fusão 
das células reprodutoras (gametas) 
e a mistura de material genético. 
Possibilita a variabilidade genética, 
gerando indivíduos semelhantes 
aos progenitores.

Imagens solicitadas

Nicholas Githiri, Nahashon Diaz, Nappy e Gettyimages



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

Vamos preencher a seguinte tabela:

Modelos de 
reprodução

Assexuada Sexuada

Como ocorre

Tipos existentes

Exemplos de seres 
vivos

Principais 
características
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