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CONTEXTUALIZAÇÃO

Atualmente, qualquer pessoa já ouviu falar de DNA. Os alimentos que comemos são
partes de seres vivos e, portanto, têm células com DNA. Então quando comemos um simples
morango,  estamos  ingerindo  além  de  água,  sais  minerais  e  vitaminas  também  proteínas,
carboidratos e DNA. É possível extrair o DNA dos seres vivosusando uma técnica simples para
extrair o DNA do morango.

O DNA é um conjunto de moléculas que possui material genético é composto por uma
fita dupla de nucleotídeos, desoxirribose e um grupo de fosfato. Esse material é determinante
para  o  bom  funcionamento  dos  seres  vivos  e  da  formação  das  características  físicas.  É
importante porque,  entre outras razões,  o DNA contém as informações para que se produza
proteínas e RNAs. Ele está presente nas células de todos os seres vivos,  como nas plantas,
fungos e também em bactérias. Com exceção das bactérias, onde ele fica solto dentro da célula,
em  muitos  outros  seres  vivos  ele  fica  acomodado  dentro  de  um  compartimento  existente,
chamado de núcleo. 

O DNA é o responsável pela formação dos genes que são formadores de cromossomos.
E é através desses genes que serão determinadas as nossas características, que nos foi passada
de nossos pais que assim passaremos para nossos filhos, como por exemplo, a cor dos nossos
olhos e nas plantas a textura faz folhas.

Os  morangos são  plantas  da espécie  Fragaria ananassa,  são  partes  de  seres  vivos,
portanto possuem DNA também. Estas plantas são rosáceas, ou seja, são da mesma família das
rosas que enfeitam muitos jardins. Elas se reproduzem principalmente por meio do estolão, que
é um ramo que cresce paralelo ao chão, gerando brotos de novas plantas.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 Aprender conceitos de genética básica;
 Identificar e extrair o DNA do morango;
 Elaborar de relatório de aula prática.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 DNA e RNA;
 Bases nitrogenadas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A partir  de  um  protocolo  disponibilizado  aos  alunos  pela  bolsista-ID,  os  mesmos
deverão desenvolver o experimento. Utilizando tais materiais como: morangos, detergente, sal,
água, álcool, peneira, beckers e tubos de ensaio.
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Figura 1: Alunos apresentando seu experimento na feira.

AVALIAÇÃO

A avaliação foi realizada a partir da correção dos relatórios entregues pelos alunos ao término da
exposição do experimento. Os relatórios foram bastante satisfatórios e os alunos relataram terem
apreciado a experiência.
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