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SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução Evolução é a mudança das características hereditárias de uma        
população de seres vivos de uma geração para outra. Este          
processo faz com que as populações de organismos mudem e se           
diversifiquem ao longo do tempo. O tema também é conhecido         
como evolução biológica, genética ou orgânica. Do ponto de vista         
genético, a evolução pode ser definida como qualquer alteração         
no número de genes ou na frequência dos alelos de um ou um             
conjunto de genes em uma população e ao longo das gerações           
(MOSCATELLI et al., 2019). O estudo da evolução é algo          
complexo no ensino médio, e buscando melhorar a compreensão         
deste assunto, a utilização de estratégias didáticas mais        
dinâmicas e ativas podem aumentar seu entendimento. 
 

Objetivo Buscar a compreensão quanto aos conceitos sobre evolução. 

Regras e/ou 
Procedimentos 

Para utilizar esta prática será necessário a utilização de um rolo           
de barbante. Os alunos deverão ser posicionados em um círculo,          
em seguida, deve-se eleger uma pessoa para iniciar a dinâmica.          
A primeira pessoa irá falar o que sabe sobre evolução, e depois            
irá passar o barbante para o colega sem soltar a ponta da linha, e              



assim sucessivamente, até que todos da roda tenham falado         
sobre evolução. Ao final, será formada uma enorme teia         
mostrando a diversidade de respostas sobre o que é evolução. 

Aplicabilidade Essa aula foi elaborada para verificar o quanto os discentes          
sabem sobre o que é evolução. Ela pode ser aplicada no ensino            
fundamental, pois é um tema amplo e pode ser trabalhado de           
várias formas. 

Pós-Atividade A atividade proposta poderá auxiliar no conhecimento sobre        
evolução, visto que as repostas dos discentes e da interação          
entre eles facilitará o conhecimento sobre o assunto. O professor          
também poderá utilizar questionários para avaliar o conhecimento        
adquirido pelos discentes. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

O material utilizado é apenas um rolo de barbante que pode ser encontrado em              
papelarias, sites de vendas, supermercados, etc... 
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