
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.

Reprodução sexuada e vantagens adaptativas
8º Ano

Objetivos de aprendizagem
Reconhecer a importância do processo reprodutivo de forma sexuada 
para a perpetuação e adaptação da espécie no ambiente.

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.

Reprodução sexuada e 
vantagens adaptativas



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. 

A evolução é um fato e acontece até hoje...

Ouçam com atenção o áudio a seguir.
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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.

Como a reprodução 
sexuada pode favorecer a 

adaptação de um ser vivo a 
um determinado ambiente?



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 cenários para uma história

Ouça a história e, em grupos, tentem materializar cada cenário dela.
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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.

Leitura e sistematização...

Fonte: http://cienciahoje.org.br/coluna/para-que-serve-o-sexo/

http://cienciahoje.org.br/coluna/para-que-serve-o-sexo/

