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Introdução: O conhecimento tem grande valia quando adquirido de forma que possa
ser transferido em várias realidades, contribuindo para divulgação da pesquisa, além de
produzir mais conhecimento coletivo. Dessa forma, a iniciação cientifica atua como
uma extensão escolar, pois o aluno aprende conceitos que podem ser utilizados em
trabalhos científicos, sendo assim uma forma de transferência de conhecimento. Os
conceitos de genética, como mitose e meiose, escapam das experiências cotidianas por
não ser algo tão sensorial, aumentando a dificuldade dos alunos em assimilar conceitos
tão importantes. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo promover ao
estudante do ensino médio a oportunidade de aprender a técnica de preparação de
células vegetais em divisão, de visualizar e identificar as fases da divisão mitótica. 
Metodologia: Após o estudo teórico, foi feito o experimento com três bulbos de Allium
cepa, colocados parcialmente submersos em béqueres de 250 ml com água destilada.
Após 72 horas, as cebolas foram retiradas e suas raízes extraídas e fixadas com Carnoy
3:1. Após 20 horas, foram colocadas em HCL 1N por 30 minutos, lavadas em água
destilada por 5 minutos (processo feito 2x). Logo após as raízes foram coradas em
orceína acética, maceradas e esmagadas em microscópio estereoscópio. Após esse
processo, as lâminas foram analisadas em microscópio de luz e todas as fases da
mitose foram identificadas.  Resultados: Após esse processo foi feito a observação das
fases mitóticas. Foram observadas nas lâminas de Allium cepa todas as fases da
mitose. A prófase, onde a célula altera seu tamanho e duplica seus componentes.
Metáfase, com os cromossomos na placas metafásicas. Anáfase, onde há a separação
das cromátides. Por ultimo foi observado nas lâminas, telófase, era possível observar
células parcialmente divididas.  Conclusão: Após o estudo, foi possível entender o
processo de divisão celular de forma a integrá-lo com questões ambientais. Além de
aprender outros conceitos como: meristemas, e sua capacidade de produzir células a
extensão escola ajudou a pegar o conteúdo da escola e transferir para esse sentido.
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