
5a Série 
 

Lição:   
Traços de organismos 

parte 1 
Coletando dados sobre as 
características humanas  

Reference to English Interconnections Lesson 
Causa e efeito: Herdando traços pg. 93 

Currículo de Ciências: Standard 5 objetivo 1  
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos deverão coletar dados, 
identificando os traços (características) entre 
os alunos da classe e representar os dados 
obtidos em um gráfico com um colega. 
 
Posso coletar dados, identificando os traços, 
as características dos meus amigos e 
compartilhar os dados obtidos em um gráfico 
com um colega. 
 
 

Os alunos serão capazes de nomear os traços 
(características) específicos dos colegas da classe, 
entrevistando-os. Serão capazes também de discutir os 
dados obtidos em pequenos grupos.   
 
Posso nomear os traços (características) dos meus colegas 
de classe, entrevistando-os e posso discutir os dados 
obtidos dados em pequenos grupos. 
 

Pergunta essencial: 
 
 
Como você pode fornecer evidências que 
comprovem que os traços (características) são 
passados de pai para filhos?  
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: traço, herdado, dados, tabela, coleção, entrevista, 
encaracolado, liso, palmo, destro, canhoto 
Falar: dados, traço, encaracolado, liso, palmo, destro, 
canhoto 
Ler: encaracolado, liso, palmo, destro, canhoto 
Escrever: encaracolado, liso, palmo, destro, canhoto 
 
Frases estruturadas: 
De que cor é seu/sua  _ ( olhos,  cabelo, pele)? 

O seu cabelo é encaracolado ou liso? 

Você é destro ou canhoto? 

Meu/Meus __________ (cor dos olhos, cor do cabelo, pele) 
é/são ___________. 

Meu cabelo é ________ (encaracolado-liso). 

Eu sou _________ (destro/canhoto). 

Material: 
 Fotos do professor quando era criança, 

com seus pais ou fotos do professor com 
seus filhos 

 Cartão de vocabulário 

Vocabulário adicional da lição: 
Pais, seres humanos 



 Planilha de coleta de dados 

 Modelo de tabela 

 
 
 
 
Lição:   Tempo de instrução: 45 Minutos 
Abertura: (5 minutos) 
 
Gancho: Mostre uma foto sua quando era um bebê ou criança com seus pais ou, ainda, mostre uma foto sua 
com seu filho, se você tiver filhos.   
Pergunta: "Você vê algumas semelhanças entre mim e os meus pais? Ou entre mim e meu filho/a?  Fale com 
um colega. 

 Peça que alunos compartilhem suas respostas com a classe. 

Explicação: "Sim, existem alguns traços ou características que posso herdar de meus pais e que meus filhos 
herdam de mim. Podemos compartilhar essas características com nossos irmãos e irmãs. Hoje, vamos falar 
sobre traços ou características passadas de pais para filhos." 

Apresente os objetivos: Peça que os alunos leiam o objetivo de conteúdo, em duplas. Identifiquem uma 
informação que aprenderam e como eles souberam que a aprenderam. 
 
Introdução ao Novo Material (instrução direta): (5 minutos) 
 
Explicação: "Todos nós somos seres humanos. Como seres humanos, temos diferentes traços ou 
características.  Um traço é uma característica que nos diferencia.  (Mostre o cartão de vocabulário)  Por 
exemplo, ser alto ou baixo é um traço. Ter cabelo crespo ou liso, é um traço. Ter olhos azuis ou castanhos, é 
um traço. Alguns dos nossos traços podem ser semelhantes aos de outras pessoas, outros podem ser 
diferentes.  A combinação dos nossos traços nos torna único e especial. Ninguém tem a mesma combinação 
dos traços que a nossa. Recebemos muitos dos nossos traços de nossos pais. Chamamos esses traços de 
características herdadas ou traços herdados".   
 
Pergunta: "Quem herdou a cor do cabelo de seu pai ou mãe?  (alunos levantam a mão). Quem tem a mesma 
cor dos olhos de seu pai ou mãe?  (alunos levantem a mão).  Vire-se para um colega e diga dois traços que 
você herdou de seus pais". 
 
 Peça que uma dupla de alunos compartilhe com a classe o que conversaram. 

Explicação: "Hoje, iremos entrevistar uns aos outros e perguntar sobre nossos traços, nossas características e, 
depois, vamos registrar os dados numa tabela.  Quando organizarmos os dados na tabela, poderemos 
facilmente constatar as tendências dos dados e fazer observações sobre as diferentes características da nossa 
turma." 
 
 Prática guiada: (10 minutos) 
 Organize os alunos em duplas.  Distribua o modelo de planilha de coleta de dados para cada dupla e 
as réguas.  Peça que todos os alunos usem a régua para medir o comprimento de sua palma da mão.  



Demonstre o procedimento correto para medir.  Explique que precisarão desta informação como parte da 
atividade.  Projete ou escreva no quadro as frases estruturadas.   

Explicação: "Nós usaremos as frases estruturadas para entrevistar uns aos outros e utilizaremos a tabela de 
coleta de dados para registar as  respostas. Quando coletarmos os dados, perguntando ou respondendo as 
perguntas, vamos registrá-los em nossa tabela." 

Ciclo de Modelagem: 

Professor demonstra: 

 Use um bicho de pelúcia, fantoches ou parceiro imaginário para demonstrar.  Como o professor, diga a 
classe deverão utilizar as frases estruturadas: Qual é a  ______ (cor dos olhos, do cabelo, da pele)?  Como 
colega 1, faça a pergunta: Qual é a cor dos seus olhos?  Como colega 2, responda usando a frase 
estruturada: Meus olhos são ______ (diga a cor dos seus olhos).  Faça uma marca na tabela, na cor dos 
olhos dele.  Agora é a vez do colega 2 perguntar: Qual é a cor dos seus olhos?  Então, o colega 1 
responderá usando a frase estruturada: Meus olhos são _______.  Faça uma marca na tabela, na cor dos 
olhos dele.   

O professor e um aluno demonstram: 
 
 Chame um aluno para demonstrar com você.  Como o professor, diga a classe utilizarão a frase 

estruturada: Seu cabelo é encaracolado ou liso?  Como colega 1, faça a pergunta: Seu cabelo é 
encaracolado ou liso?  Peça que o aluno responda usando a frase estruturada: Meu cabelo é _______ 
(encaracolado-liso).  Faça uma marca na tabela de acordo com a resposta.  Agora, o aluno deve 
perguntar: Seu cabelo é encaracolado ou liso? Responda usando a frase estruturada: Meu cabelo é 
________ (encaracolado-liso). Peça que o aluno registre uma marca na tabela de acordo com a sua 
resposta.   

Dois alunos demonstram: 
 
 Chame dois alunos para ajudá-lo a demonstrar.  Peça que usem a frase estruturada: Você é destro ou 

canhoto? Eu sou _________ (destro/canhoto). 

Todos os alunos praticam: 

 Mostre as perguntas e as frases estruturadas, que os alunos devem utilizar.  Caminhe pela sala enquanto 
os alunos praticam.  Observe as interações entre eles e as respostas que derem.  Corrija eventuais erros 
de linguagem. 

Uma vez que os alunos tenham feito todas as perguntas, mostre-lhes como preencher a tabela com os seus 
colegas de dupla. 

Ciclo de Modelagem: 

Professor demonstra: 



 Analise a folha na qual registrou os dados da entrevista e conte as marcas que foram feitas em cada uma 
das características/traços pesquisados. Anote, então os dados tabulados, em números na tabela. 

Professor e um aluno demonstram: 

 Chame um aluno para demonstrar com você.  Trabalhem juntos contando as marcas e registrando os 
dados tabulados com números na tabela. 

Todos os alunos praticam: 

 Todos os alunos trabalham com os seus colegas de duplas para tabular os dados e registrá-los na tabela.  
Certifique-se de que eles compreenderam a tarefa, que estejam trabalhando juntos e usando o português 
para comunicar-se. 

Prática independente: (20 minutos) 
 
 Distribua a folha de coleta de dados e a tabela para todos os alunos.   

Explique: "Você deverá entrevistar 15 alunos da classe usando as frases estruturadas, registre as respostas na 
folha de coleta de dados usando marcas de registro.  Vocês se revezarão entrevistando uns ao outros, antes 
de procurar um novo aluno para a entrevista.  Quando terminar cada entrevista, faça uma marca de registro 
no retângulo no final da página ('Número de alunos entrevistados'), até você tenha entrevistado quinze 
colegas." 

Ciclo de Modelagem: 

Professor demonstra: 

 Demonstre, rapidamente, o processo de entrevista aos estudantes.  A linguagem e as perguntas serão as 
mesmas da demonstração acima, portanto, concentre-se no procedimento da entrevista. Como os alunos 
devem olhar para o entrevistado, onde eles devem sentar-se ou ficar durante a entrevista,  o registro dos 
dados e o que devem fazer enquanto esperam para entrevistar outro colega. 

Professor e um aluno demonstram: 

 Chame um aluno para demonstrar com você.  Modele o processo com o aluno, centrando-se sobre o 
procedimento e os registros que devem fazer em cada entrevista. 

Dois alunos demonstram: 

 Chame dois alunos para ajudá-lo a demonstrar.  Peça que os alunos entrevistem um ao outro, seguindo o 
procedimento que você demonstrou. 

Todos os alunos praticam: 

 Todos os alunos devem encontram alguém para entrevistar, seguir os procedimentos estabelecidos e 
usar o português para coletar os dados.  Certifique-se de que eles entenderam a tarefa, que sigam os 
procedimentos e que usem o português para se comunicar. 



 Quando os alunos terminarem de coleta de dados, peça que retornem aos seus lugares e comecem a 
tabulação dos dados na tabela. 

 Quando todos alunos terminarem sua tabela, peça que conversem, em duplas ou pequenos grupos, sobre 
os dados tabulados. Oriente-os a usar frases estruturadas como "Eu percebi que________," "É 
interessante que _________", "Estou surpreso por ______", e outras frases que se possam ser utilizadas 
para expressar as conclusões.  Projete ou escreva estas frases estruturadas no quadro, os alunos podem 
optar por usá-la.  Caminhe pela sala e garanta que os alunos estão tendo conversas significativas sobre os 
dados tabulados por eles. 

Fechamento: (5 minutos) 
 
Revise os objetivos desta lição: Peça que os alunos leiam novamente o objetivo de conteúdo em voz alta.  
Peça que os alunos expliquem a seus colegas uma informação que aprenderam hoje e como eles sabem que 
a aprenderam.  Peça que algumas duplas compartilhem com a classe. 

Aplicação no cotidiano: Desafie os alunos a analisar os diferentes traços, características de seus pais e irmãos  
e identificar características semelhantes e diferentes entre eles.  Estimule-os a conversar com a família sobre 
os traços herdados dos pais e os traços que podem ter sido herdado dos avós.  Organize um tempo nos 
próximos dias para que os alunos compartilhem o que eles conversaram e descobriram. 

Avaliação: 
Observe os alunos durante as práticas guiada e independente.   
Recolha as folhas de coleta de dados e/ou as tabelas para usá-los como instrumentos de avaliação.   
Observe os alunos durante as conversas, quando estiverem discutindo os dados coletados e tabulados, para 
avaliar se os objetivos de linguagem foram atingidos. 
Ideias Adicionais: 
 Você pode pedir que os alunos tragam fotos de suas famílias e identifiquem os traços herdados e os 

traços que compartilham com seus irmãos.  Seja sensível com os alunos que possam não ter fotos ou que 
façam parte de diferentes tipos de famílias. 

 
 



 
 

Ticket de saída 
 
 
Nome____________________________________________________________________ 
 
COR DOS OLHOS 
 
 
 
 
 
 
COR DE CABELO 
 
 
 
 
 
 
MEDIDA DO PALMO: 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE CABELO: 
 
 
 
 
 
 
DESTRO/CANHOTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ticket de saída  Data 
 

VERDE 
 
 

AZUL 
 
 

CASTANHO: 
 
 

PRETO: 
 
 

CASTANHO CLARO 
 
 

LOIRO: 
 
 

PRETO: 
 
 

MARROM: 
 
 

VERMELHO: 
 
 

15-20 CM: 
 
 

10-15 CM: 
 
 

0-10 CM: 
 
 

20-25 CM: 
 
 

LISO: 
 
 

ENCARACOLADO: 
 
 

CANHOTO: 
 
 

DESTRO 
 
 

Número de alunos entrevistados: 
 



TABELA: TABULAÇÃO DOS DADOS-TRAÇOS 
 
 
 

 
COR DOS 
OLHOS 

CASTANHO: AZUL VERDE CASTANHO 
CLARO 

PRETO: 

COR DE CABELO MARROM: PRETO: LOIRO: VERMELHO:  

PALMO: 0-10 CM: 10-15 CM: 15-20 CM:  20-25 CM:  

TIPO DE 
CABELO: 

ENCARACOLADO: LISO:    

DESTRO/  
CANHOTO: 

DESTRO CANHOTO:    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRAÇO: 
 Uma característica particular 
de um ser vivo 
 

                                


