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O  DNA  é  um  composto  orgânico  cujas  moléculas  contêm  as  instruções  genéticas  que
coordenam o desenvolvimento  e  funcionamento  de  todos  os  seres  vivos  e  alguns  vírus,  e  que
transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. A sua principal função é armazenar as
informações  necessárias  para a  construção das proteínas  de ARNs. Os segmentos  de DNA que
contêm a  informação  genética  são  denominados  genes.  O  restante  da  sequência  de  DNA tem
importância estrutural ou está envolvido na regulação do uso da informação genética.

Baseado nesses conhecimentos os bolsistas da escola Carlota Vieira da Cunha realizaram um
atividade com os alunos do 8º ano do turno da tarde, cujo principal objetivo era demonstrar como
podemos observar o DNA humano através de métodos muito simples.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

• Conscientizar sobre a importância do DNA
• Extração e observação de DNA humano através de métodos muito simples e práticos.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• Como o DNA está presente no corpo humano, suas funções e suas estruturas.
• Observação de DNA.
• Como o detergente, álcool, sal e o corante atuam na extração de DNA.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No primeiro  momento  os  bolsistas-ID  apresentaram aos  educandos  através  de  uma  aula
expositiva-dialogada em forma de slides as estruturas e funções do DNA.

Em um segundo momento foi apresentado aos alunos os métodos utilizados para extração do
DNA, aonde todos fizeram gargarejo com água e sal, logo em seguida foi coletado essa mistura que
adicionado a detergente e corante pode-se observar o DNA de cada um. Por último foi explicado
aos alunos como cada um dos elementos usados funciona na extração.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO

FIGURA 1: Bolsista – ID preparando as misturas para a extração de DNA.



FIGURA 2: Alunos realizando bochecho para coleta de DNA.

 

FIGURA 3: Bolsista – ID apresentando os resultados da extração de DNA.



 

FIGURA 4: Educando do 8º ano do turno da tarde e bolsistas Israel Carvalho e Gabriele Glasenapp.
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