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O trabalho ora apresentado, Atividades Investigativas para auxiliar no ensino da mitose 

e da meiose na Educação de Jovens e Adultos, é fruto da pesquisa desenvolvida por 

Viviane Alves Barbosa, sob minha orientação, como requisito do Programa de Mestrado 

Profissional de Ensino de Ciências. As pesquisas acerca do Ensino de Biologia por 

atividades investigativas no Brasil são poucas e as que têm como foco a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) são ainda em menor número. Aí reside a importância desta 

investigação e do produto desenvolvido a partir dela.  

Enquanto uma modalidade da Educação Básica, a EJA se configura hoje como um espaço 

que acolhe jovens, adultos e idosos, muitos deles com históricos de exclusão, repetência, 

dificuldades de aprendizagem, designando a totalidade dos processos organizados de 

educação, graças aos quais as pessoas consideradas adultas pela sociedade a que 

pertencem desenvolvem as suas potencialidades, aptidões, enriquecem seus 

conhecimentos na dupla perspectiva de um desenvolvimento integral e de uma maior 

participação no desenvolvimento social, econômico e cultural (UNESCO, 1977). 

No Ensino de Biologia, mais especificamente no ensino de mitose e meiose, um conjunto 

de atividades foi construído, numa perspectiva investigativa, com o propósito de ir além 

da simples aprendizagem dos conteúdos, mas tomando a investigação como princípio 

central do projeto e buscando uma aprendizagem em que os alunos são convidados a 

trazer suas experiências pessoais para a sala de aula, dando a eles a oportunidade de 

realizar investigações, tomar consciência de suas ideias prévias e estruturar novas 

maneiras de compreender os fenômenos e os temas em estudo.  

Nosso convite aos professores e professoras de Biologia à leitura deste material se faz na 

crença de que este conjunto de atividades se constitui como um importante recurso 

pedagógico e que pode colaborar com a prática docente ampliando a reflexão acerca do 

ensino de Biologia por investigação, conduzindo docentes e discentes à construção de 

novos saberes. 

 

 

 

Ouro Preto, agosto de 2015 

Profª Drª Regina Magna Bonifácio de Araújo 

 

 

 

 

 

 

 



  

APRESENTAÇÃO 

Caro leitor (a), 

 

sou professora de Biologia do Ensino Médio e trabalho também na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), no município de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, desde 2002, ano 

em que fui aprovada em concurso público da rede estadual de ensino. 

Neste livreto, apresento um pequeno recorte do meu trabalho de pesquisa intitulado O 

Ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos: a concepção dos alunos sobre 

atividades investigativas e a percepção destes alunos a respeito das contribuições das 

atividades investigativas na aprendizagem da mitose e da meiose, que realizei durante os 

anos de 2013 a 2015, por meio do programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências (MPEC) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob orientação da 

Profª. Drª. Regina Magna Bonifácio de Araújo. 

Como resultado desta pesquisa apresento sugestões de atividades investigativas que 

podem servir de apoio para os professores que trabalham na Educação de Jovens e 

Adultos e também em outros níveis da Educação Básica. Estas atividades podem e devem 

ser modificadas de acordo com a realidade de cada escola e de cada sala de aula. 

 

Inicialmente, falo sobre o Ensino de Biologia na EJA e sobre as Atividades Investigativas. 

Em seguida, apresento algumas sugestões de atividades investigativas que objetivam 

identificar a mitose; compreender a constituição do ser vivo; compreender o papel da 

mitose na reposição celular, no crescimento do corpo e na reprodução dos seres 

unicelulares; relacionar a formação mitótica com a formação de tumores; identificar a 

meiose; relacionar a meiose com a produção dos gametas e com a variabilidade genética; 

diferenciar a mitose da meiose. 

 

Para os que se interessarem pela pesquisa completa, a mesma pode ser acessada no site 

do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP).  

Espero que tenham uma prazerosa leitura.   

Viviane Alves Barbosa 

vivianealves@viareal.com.br 

 

mailto:vivianealves@viareal.com.br
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O ENSINO DE BIOLOGIA NA EJA 

 

No primeiro contato que tive com os alunos da EJA, pude observar que quando alguns 

conteúdos de Biologia eram trabalhados através de atividades diferentes, os alunos se 

mostravam mais interessados e motivados a participar. Tais atividades, podiam suprir a 

falta de diversificação na apresentação dos conteúdos, quando estes eram trabalhados 

somente dentro da sala de aula e tendo como apoio principal o livro didático que, muitas 

vezes, era desinteressante para este público específico, uma vez que a maioria dos alunos 

chegavam cansados na escola, após um dia inteiro de trabalho.  

 

Soares (2011), afirma que persiste a busca por práticas educativas sintonizadas com um 

tipo de sujeito inserido no mundo contemporâneo, um sujeito consciente, crítico, com 

condições de opinar, agir, desconstruir e construir a história, o lugar que ocupa e que vive. 

Além disso, enfatiza o quão fundamental é que professores se reconheçam como 

produtores destas práticas. 

 

Discutindo sobre o Ensino de Biologia e o currículo na EJA, Morais (2009) afirma que 

as propostas curriculares de Biologia voltadas para os alunos desta modalidade de ensino 

são muito extensas. Existe uma sobrecarga de conteúdos que dificulta a aprendizagem 

dos alunos da EJA, que dispõem de uma carga horária menor, uma vez que as séries são 

cursadas em seis meses. Segundo este autor, torna-se mais vantajoso selecionar os 

conteúdos de maior expressão na realidade prática dos alunos da EJA, pois o Ensino de 

Biologia deve proporcionar a estes alunos a oportunidade de visualização de conceitos ou 

de processos que estão sendo construídos por eles na escola, uma vez que o objetivo da 

Educação é conduzir o crescimento intelectual, moral e ético dos alunos através de 

ensinamentos, exemplos e experiências levados à escola.  

  

Para Barbosa e Chagas (2011), é fundamental que o professor de Biologia da EJA faça 

um diagnóstico e identifique os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do conteúdo 

estudado. Esta abordagem diagnóstica vai permitir identificar as dificuldades de 

aprendizagem e facilitar o trabalho do professor na busca por metodologias mais 

apropriadas para tornar o ensino da Biologia significativo, uma vez que a aprendizagem 
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é influenciada pelos conhecimentos prévios dos alunos. “Ao se considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos se atribui ao processo de ensino-aprendizado um 

caráter bilateral, dinâmico e coletivo, como orientado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais” (BARBOSA; CHAGAS, 2011, p. 4). 

 

De acordo com Oliveira (2007), alguns dos problemas que enfrentamos nas escolas 

decorrem da organização curricular que “separa a pessoa que vive e aprende no mundo 

daquela que deve aprender e aprender os conteúdos escolares” (OLIVEIRA, 2007, p. 88). 

Segundo esta autora, no caso da EJA, esta situação é mais agravante uma vez que a idade 

e a vivência dos alunos são ignoradas, pois a lógica infantil desenvolvida para crianças 

do Ensino Regular está presente nestes currículos. Além disso, a organização curricular 

atual não busca dialogar com os alunos e os conteúdos não seguem, em nenhum 

momento, a complexidade do estar no mundo, da vida cotidiana e das aprendizagens 

que nela ocorrem. Contudo,  

 

considerando a importância específica que tem na EJA o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico a partir das histórias de vida, dos interesses e dos saberes 

que os alunos trazem para as salas de aula, a reflexão sobre a questão dos 

conteúdos a serem trabalhados assume uma dimensão que lhe é específica. O 

debate torna-se, então, incontornável (OLIVEIRA, 2007, p. 97). 

 

Diante do exposto, percebo que há uma necessidade de reformulação das propostas 

curriculares de Biologia para os alunos da EJA. Esta reformulação ainda é um desafio, 

mas entendo que devemos adotar práticas pedagógicas que permitam que os alunos 

sejam sujeitos da construção do conhecimento e que priorizem os conteúdos relevantes 

para o dia a dia dos alunos, que permita aos alunos compreender mais sobre a vida e o 

ambiente que os cercam. 
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ATIVIDADES INVESTIGATIVAS 

 

Inquieta e preocupada com as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem dos 

conteúdos de Biologia, principalmente em relação aos alunos da EJA, sempre procurei 

em minhas aulas, aproximar a Biologia da vida destes alunos e ensinar algo que realmente 

tivesse algum significado para eles. Na busca por atividades diferenciadas para este 

público específico, em 2010, conheci a Educação a Distância e o Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI).1 Não frequentei o curso de especialização, mas, por meio da leitura 

das apostilas do ENCI, resolvi iniciar uma mudança na sala de aula e procurei aplicar a 

metodologia da investigação em minhas aulas, sempre que era possível. Percebi que, aos 

poucos, os alunos da EJA começaram a gostar mais das aulas de Biologia, se 

empenhavam na busca de soluções para os problemas propostos e, desta forma, as aulas 

se tornavam muito mais dinâmicas, desafiadoras e motivadoras.  

 

Ampliando mais a discussão sobre atividades investigativas, acredito que estas atividades 

permitem contemplar as discussões na sala de aula e, principalmente, o desenvolvimento 

da autonomia do aluno. Este tipo de atividade faz com que os alunos participem mais, 

façam reflexões e discutam com seus colegas as descobertas realizadas durante as aulas. 

De acordo com Lima, Martins e Munford (2008, p. 86), “aprender a investigar envolve a 

aprender a observar, planejar, levantar hipóteses, realizar medidas, interpretar dados, 

refletir e construir explicações de caráter teórico”. 

 

Para Lima, Martins e Munford (2008), o ensino por investigação é uma estratégia de 

ensino e aprendizagem diferente das que têm sido desenvolvidas na sala de aula, sendo 

uma estratégia na qual o professor pode e deve utilizar para diversificar sua prática 

escolar. Nas atividades investigativas, o aluno é estimulado a buscar soluções para 

problemas propostos pelo professor. O professor desempenha o papel de orientador e 

mediador da aprendizagem, possibilitando a discussão e argumentação dos alunos na 

busca da construção do conhecimento acerca do que está sendo investigando. Para o 

                                                           
1 O ENCI é um Curso de Especialização em Ensino de Ciências por Investigação semipresencial, concebido 

pela equipe do Centro de Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais 

(CECIMIG/FAE/UFMG). 
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desenvolvimento destas atividades, estas autoras consideram importantes algumas 

características e afirmam que tais atividades devem, portanto, 

 

1. Conter um problema. O problema é, na sua essência, uma pergunta que se 

faz sobre a natureza. Não há investigação sem problema. 

2. Ser, sempre que possível, generativas – ou seja, devem desencadear debates, 

discussões, outras atividades experimentais ou não. 

3. Propiciar o desenvolvimento de argumentos, por meio de coordenação de 

enunciados teóricos e evidências, bem como considerar a multiplicidade de 

pontos de vista em disputa ou a serem coordenados. 

4. Motivar e mobilizar os estudantes, promover o engajamento destes com o 

tema investigação. Desafios práticos e resultados inesperados podem auxiliar 

nessa direção. 

5. Propiciar a extensão dos resultados encontrados a todos os estudantes da 

turma (LIMA; MARTINS; MUNFORD, 2008, p.88). 
 

Do mesmo modo como citado acima, para Carvalho (2013), as atividades investigativas 

iniciam-se com um problema podendo este ser experimental ou teórico. Na busca de 

soluções para este problema os professores devem seguir as seguintes etapas: dar 

condições para que os alunos possam trazer seus conhecimentos prévios; formar 

pequenos grupos para a resolução; sistematizar os conhecimentos elaborados pelo grupo; 

promover a contextualização do conhecimento adquirido; e pedir aos alunos que 

escrevam ou desenhem o que aprenderam. Ainda de acordo com esta autora, é possível 

organizar vários tipos de problemas para iniciar uma atividade investigativa, podendo este 

ser proposto por meio de figuras de jornal, internet, por meio de um texto ou de um 

experimento. O importante é que o problema não seja uma questão qualquer, deve ser 

algo que provoque o interesse dos alunos para que se envolvam na busca de soluções. 

Nesta busca pela solução, conforme já citado, é importante permitir que os alunos 

exponham os conhecimentos anteriormente adquiridos sobre o assunto estudado. Outro 

ponto importante é que a resolução do problema deve ser feita em pequenos grupos, pois 

alunos com desenvolvimentos intelectuais semelhantes se comunicam melhor. Nesta 

etapa da resolução do problema, o papel do professor é verificar se os alunos entenderam 

a questão proposta e apenas observar, deixando-os trabalhar. 

 

Diante do exposto e tendo como convicção que as atividades investigativas são aquelas 

que envolvem a participação ativa e o engajamento do aluno na busca por soluções de 

problemas, elaborei as atividades para serem aplicadas com os alunos da EJA nesta 

pesquisa, conforme veremos a seguir. 

 



 

9 
 

Espero que as aulas de Biologia destinadas aos alunos da EJA tornem-se mais 

interessantes e atrativas e que sejam capazes de despertar a curiosidade dos alunos. Que 

as atividades investigativas e criativas em sala de aula possam contribuir para a formação 

de alunos críticos e participativos, capazes de opinar e fazer escolhas, capazes de tomar 

decisões conscientes, de pensar e construir seu próprio conhecimento. Com isso, 

estaremos ajudando a formar homens e mulheres que possam colaborar na construção de 

um país mais justo e solidário. 
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ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

ATIVIDADE 1 

 

Primeira parte: “Considerando o conhecimento prévio dos alunos e iniciando a 

pesquisa sobre mitose” 

 

 Iniciar a aula com uma problematização, perguntando aos alunos se já sofreram 

algum tipo de queimadura do sol e descascaram. O que aconteceu com a pele após 

descascar? Se nossa pele antiga queimada pelo sol vai sendo eliminada, como se 

forma a pele nova? 

 Favorecer um diálogo com os alunos, permitindo que eles sejam os locutores, pois 

assim o professor terá a oportunidade de levantar conhecimentos prévios dos 

alunos e iniciar juntamente com eles a construção de novos conhecimentos. 

 Após a discussão, dividir a turma em quatro grupos e entregar uma pergunta para 

cada grupo. Os componentes do grupo vão discutir, pesquisar no livro de Biologia 

ou na internet e formular suas hipóteses para responder à pergunta.  

Perguntas: 

1) Como ocorre o processo de cicatrização de uma lesão na pele? 

2) Como o embrião se forma depois da fecundação e como o embrião cresce no útero 

materno? 

3) O que permite que as crianças cresçam? E as plantas, crescem da mesma forma? 

4) Como ocorre a reprodução em bactérias e em outros seres unicelulares? 

 

 

Segunda parte: “As imagens para reforçar as ideias” 

 Projetar algumas imagens através do data show. 

 Os alunos irão observar as imagens para facilitar na elaboração das respostas. 

 Após cada grupo conseguir responder a sua pergunta, as respostas serão 

compartilhadas com os colegas, criando novamente uma discussão entre os 

grupos e, neste momento, o professor vai opinar, fazer as intervenções 

necessárias, favorecendo, desta forma, a aprendizagem de todos os alunos. 
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Imagens que serão projetadas: 

 

Fonte: Divulgação (Google) 

 

 

 

Fonte: Divulgação (Google) 
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Fonte: Divulgação (Google) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divulgação (Google) 
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Fonte: Divulgação (Google) 
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ATIVIDADE 2 

 

“Elaboração de um glossário a partir do vídeo sobre a mitose” 

 

 Iniciar a aula com o vídeo sobre mitose, disponível no endereço abaixo: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/14865/DivisaoMitose.swf

?sequence=27. 

 Pedir que cada aluno anote três ou mais palavras que estão presentes no vídeo, 

que desconheçam ou tenham dúvidas quanto ao significado.  

 Após o vídeo, cada aluno irá pesquisar no livro de Biologia ou na internet o 

significado das palavras anotadas. 

 Cada aluno vai compartilhar com a turma o significado das palavras que anotou 

e, ao final, haverá a construção de um glossário. 

 O professor irá discutir com os alunos a respeito das palavras anotadas, discutindo 

a importância das mesmas. 
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ATIVIDADE 3 

 

“A divisão celular e o câncer” 

 

 Iniciar a aula com a seguinte problematização: qual a relação entre o câncer e a 

divisão celular? 

 Dividir a turma em quatro grupos para que possam pesquisar na internet e levantar 

hipóteses que possam explicar a pergunta. 

- Sugestões de sites para pesquisa:  

 

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumor 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cancro_(tumor) 

http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/001310.htm 

 

 

 Após a pesquisa, registrar as respostas e compartilhar com a sala. 

 Estimular as discussões em torno do câncer, fazendo uma outra pergunta: os 

“hábitos” e o “estilo de vida” adotados pelas pessoas podem provocar o câncer? 

 Estimular novas discussões, sempre com interferências do professor, quando 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cancro_(tumor)
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/001310.htm
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ATIVIDADE 4 

 

Primeira parte: “Considerando o conhecimento prévio dos alunos e iniciando a 

pesquisa sobre meiose” 

 

 Iniciar a aula com uma problematização, perguntando aos alunos porque os filhos 

possuem características de seus pais. De onde vêm estas características e como 

são passadas aos descendentes? 

 Favorecer um diálogo com os alunos, permitindo que eles sejam os locutores, pois, 

assim, o professor terá a oportunidade de levantar conhecimentos prévios dos 

alunos e iniciar juntamente com eles a construção de novos conhecimentos. 

 Após a discussão, dividir a turma em quatro grupos e entregar a mesma pergunta 

para cada grupo. Os componentes do grupo vão discutir, pesquisar no livro de 

Biologia ou na internet e formular suas hipóteses para responder à pergunta.  

 

Pergunta: 

A fecundação ocorre pela união dos gametas masculino e feminino, formando o zigoto, 

que dará origem ao embrião. Os gametas são óvulos e espermatozoides que possuem 

metade do número de cromossomos das outras células do nosso corpo. Como se formam 

estas células reprodutivas, para que, quando se unam, o novo ser formado possa 

apresentar o mesmo número de cromossomos de seus pais? 

 

Segunda parte: “As imagens para reforçar as ideias” 

 

 Projetar algumas imagens através do data show. 

 Os alunos irão observar as imagens para facilitar na elaboração das respostas. 

 Após cada grupo conseguir responder a pergunta, as respostas serão 

compartilhadas com os colegas, criando novamente uma discussão entre os 

grupos e, neste momento, o professor vai opinar, fazer as intervenções 

necessárias, favorecendo, desta forma, a aprendizagem de todos os alunos. 
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Imagens que serão projetadas: 

 

 

Fonte: Divulgação (Google) 

 

 

Fonte: Divulgação (Google) 
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ATIVIDADE 5 

 

“Elaboração de um glossário a partir do vídeo sobre meiose” 

 

 Iniciar a aula com o vídeo sobre meiose, disponível no endereço abaixo: 

www.johnkyrk.com/meiosis.pt.html. 

 Pedir que cada aluno anote três ou mais palavras que estão presentes no vídeo, 

que desconheçam ou tenham dúvidas quanto ao significado.  

 Após o vídeo, cada aluno irá pesquisar no livro de Biologia ou na internet o 

significado das palavras anotadas. 

 Cada aluno vai compartilhar com a turma o significado das palavras que anotou 

e, ao final, haverá a construção de um glossário. 

 O professor irá discutir com os alunos a respeito das palavras anotadas, discutindo 

a importância das mesmas. 
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ATIVIDADE 6 

 

Atividade experimental – “Observando a mitose na raiz de cebola” 

 

Preparação da cebola: 

1) Raspar a região da raiz da cebola com uma lâmina de barbear. Com esse 

procedimento, a região ressecada (raízes antigas) é retirada, permitindo melhor 

contato da água com as células basais. 

2) Colocar a cebola com a raiz raspada em um copo com água, com a região da raiz 

imersa. Deixar a cebola parcialmente submersa na água. 

O professor vai preparar a cebola juntamente com os alunos, uma semana antes do 

experimento. Vai perguntar aos alunos o porquê de estar retirando as raízes velhas e estar 

colocando a cebola na água. Vai pedir aos alunos que observem o que estará acontecendo 

com a cebola durante a semana e pedir que um aluno anote os acontecimentos. No dia da 

preparação da lâmina haverá uma discussão sobre estes procedimentos. Preparar mais de 

uma cebola para o experimento. 

 

Preparação da lâmina: 

Materiais  

 Raízes novas de cebola; 

 Solução de orceína acética 1%; 

 Lâminas e lamínulas;  

 Pinças; 

 Pipetas Pasteur; 

 Papel absorvente ou papel toalha; 

 Placa de Petri; 

 Lamparina a álcool, bico de Bunsen ou vela; 

 Microscópio óptico que proporcione uma ampliação total de, pelo menos, 100x; 

 Óleo de imersão. 

 

Procedimentos 

1) Cortar três ou quatro raízes em tamanhos de 1 a 2 cm a partir da região apical e 

transferir as raízes para uma placa de Petri contendo orceína acética (corante); 
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2) Aquecer a placa de Petri com uma lamparina a álcool ou com uma vela até a 

emissão de vapores, sem deixar ferver; 

3) Pegar as raízes com uma pinça de ponta fina, colocá-las sobre uma lâmina limpa 

e seccionar a região do meristema, que representa um pedacinho de cerca de 2 a 

3 mm a partir do ápice. Desprezar o resto da estrutura; 

4) Pingar uma gota de orceína acética sobre o meristema seccionado e, com muito 

cuidado, cobrir o material com a lamínula; 

5) Com um pedaço de papel absorvente, eliminar o excesso de corante; 

6) Cobrir a lamínula com o papel absorvente e, cuidadosamente, pressionar com o 

polegar; 

7) Levar a lâmina ao microscópio e visualizar as células em divisão mitótica. (O 

aumento de 1000x proporciona melhor visualização). 

8) Desenhar a fase da mitose que está sendo observada e depois comparar com os 

desenhos do livro didático e relatar o que está ocorrendo nesta fase. 

 

Roteiro para a aula: 

A turma será dividida em grupos e cada grupo vai preparar uma lâmina. Anteriormente e 

durante a preparação da lâmina e observação no microscópio, o professor irá fazer 

algumas perguntas aos alunos, para que possam investigar na internet ou nos livros 

didáticos e depois iniciarem uma discussão na sala. Além disso, estas perguntas servirão 

para que os alunos possam testar outras substâncias na preparação da lâmina. 

 Qual a função da orceína acética no preparo desta lâmina? Ela pode ser substituída 

por outra substância? 

 Se substituirmos a orceína pelo corante Violeta de Genciana o resultado será o 

mesmo? 

 Se substituirmos a orceína acética por um corante misturado ao vinagre o 

resultado será o mesmo? Por que devemos usar o vinagre? 

 Se aquecermos por mais tempo a placa de Petri, o que irá acontecer com a raiz da 

cebola? 

 Qual a função do óleo de imersão? Como ele deve ser usado? 

 Existem células em diferentes fases da mitose? Quais e porque não estão todas na 

mesma fase? 
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ATIVIDADE 7 

 

“Observando a imagem e aprendendo as diferenças” 

 Iniciar a aula com uma pergunta: Existem diferenças entre a mitose e a meiose? 

Quais são estas diferenças? 

 Mostrar a imagem da mitose e da meiose para os alunos. 

 Pedir que os alunos observem as diferenças existentes entre as duas divisões 

(presentes nas imagens). 

 Iniciar a problematização com as seguintes perguntas: 

Por que a meiose consegue reduzir a quantidade de cromossomos da célula-mãe pela 

metade? 

Por que a mitose mantém a quantidade de cromossomos igual a célula-mãe? 

 

 Separar os alunos em 4 grupos, sendo que 2 grupos ficarão responsáveis por 

pesquisar a mitose e 2 grupos ficarão responsáveis por pesquisar a meiose. 

 Deixar os alunos discutirem com bases nas pesquisas feitas nos livros de Biologia 

e na internet e também na imagem apresentada. 

 Promover um debate das hipótese e ideias elaboradas pelos alunos. 

 Terminar a aula mostrando a organização dos cromossomos na prófase e na 

metáfase e a separação das cromátides na anáfase da mitose ou dos cromossomos 

homólogos na anáfase da meiose. 

 

Fonte: Divulgação (Google) 
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ATIVIDADE 8 

 

“Cantando e aprendendo” 

 

 Iniciar a aula com a música disponível em: 

http://pt.slideshare.net/MARCIAMP/aula-8-ciclo-celular-mitose-e-meiose-

21628616) 

 Passar o vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=QEj8AazDyAU 

 Dividir os alunos em 4 grupos e pedir que cada grupo pesquise durante 30 minutos 

na internet, sobre as divisões celulares. 

 Pedir que cada grupo elabore uma explicação baseada no vídeo e na pesquisa, para 

cada uma das estrofes da música. 

 

Refrão: “Hei, pra dividir mitose vem aí, 

mitose vem aí. Opa! Hei, pra dividir 

mitose vem aí, mitose vem aí. 

 

Estrofe 1: A intérfase vai preparar e em 

G1 produz RNA, no S DNA vai duplicar, 

G2 mais proteínas, pra tudo começar. 

E agora não é um mais não. Quero 

entender como é a divisão. Se for mitose 4 

fases tem e pra formar tecido, a mesma 

sempre vem (a mesma sempre vem). 

 

Refrão: Hei, pra dividir mitose vem aí, 

mitose vem aí. Opa! Hei, pra dividir 

mitose vem aí, mitose vem aí. 

 

Estrofe 2: Prófase, os cromossomos já 

duplicados começam espiralar, nucléolo e 

carioteca vão desaparecer mas 

compensação vai fuso aparecer.  

Na metáfase é bem legal (é bem legal), 

tudo na placa equatorial, e a máxima 

espiralização, centrômeros no entanto, já 

se duplicarão (já se duplicarão). 

 

Refrão: Hei, pra dividir mitose vem aí, 

mitose vem aí. Opa! Hei, pra dividir 

mitose vem aí, mitose vem aí. 

 

Estrofe 3: Na anáfase, já separadas e as 

cromátides pros polos são puxadas pra 

ocorrer, portanto a migração, são as 

fibras do fuso que encurtarão.  

Na telófase, pra encerrar (pra encerrar), 

os cromossomos já vão descondensar, 

nucléolo e carioteca vão reaparecer, são 

duas celulinhas que agora vamos ter (que 

agora vamos ter) 

 

Refrão: Hei, pra dividir mitose vem aí, 

mitose vem aí. Opa! Hei, pra dividir 

mitose vem aí, mitose vem aí. 

 

Estrofe 4: Mas na meiose é outro papo (é 

outro papo) de uma célula agora formam 

4. São 8 fases pra divisão, esporos ou 

gametas já aparecerão (já aparecerão). 

  

(Profª Marcia Marlise Pedroso) 

http://pt.slideshare.net/MARCIAMP/aula-8-ciclo-celular-mitose-e-meiose-21628616
http://pt.slideshare.net/MARCIAMP/aula-8-ciclo-celular-mitose-e-meiose-21628616
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