
5a série Lição:   
Traços dos organismos 

parte 5 
Comparando traços 

herdados e aprendidos  

Reference to English Interconnections Lesson 
Causa e efeito: Herdando traços pg. 97 

Currículo de Ciências: Standard 5 objetivo 1  
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos classificarão os traços de um 
organismo em: herdado, aprendido ou 
causado por fatores ambientais. Explicarão o 
seu raciocínio e criarão um livro dos traços, 
em pequenos grupos, que vão apresentar à 
classe. 
 
Eu posso classificar os traços de um 
organismo em: herdado, aprendido ou 
causado por fatores ambientais e, explicar, 
porque classifiquei desta forma. Posso, 
também, criar um livro dos traços, em grupo, 
e apresentá-lo à classe. 
 

Os alunos serão capazes de identificar e dar exemplos de 
traços herdados, aprendidos ou causados por fatores 
ambientais, através da participação em uma atividade em 
pequenos grupos.   
 
 
Eu posso identificar e dar exemplos de traços herdados, 
aprendidos ou causados por fatores ambientais, jogando 
um jogo com um grupo de amigos. 
 

Pergunta essencial: 
 
Como é possível diferenciar os traços herdados 
dos traços aprendidos e dos causados por 
fatores ambientais?  
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: traço, herdado, aprendido, adquirido, 
comportamento, fator ambiental 
Falar: traço, herdado, aprendido, adquirido, 
comportamento, fator ambiental 
Ler: (ver o vocabulário adicional da lição) 
Escrever: traço, herdado, aprendido, adquirido, 
comportamento, fator ambiental 
 
Frases estruturadas: 
Este traço é ____ (herdado, aprendido, causado por um 
fator ambiental) porque _________. 

Um/uma _______________ herdou ___________  de 
__________________. 

Um/ Uma ________________ aprendeu 
_________________ de ________________. 

Um/Uma __________ _____________ porque 
____________. (causado por um fator ambiental) 



Materiais: 
 Cartão de vocabulário - traço 

 Cartões de jogo 

 Páginas do livro 

Vocabulário adicional da lição: 
Montado, sela, rédea, inclinando-se, girassóis, salgueiros, 
ronronar, arranha, veado, arbustos, coiote, miado, casca, 
estridente, cactos, morcego, apito, vaso, violino  
 
 
 
 

Lição:   Tempo de instrução: 50 Minutos 
Abertura: (5 minutos) 
 
Gancho: "Todo vocês que têm o cabelo castanho, por favor levantem-se.  Vocês podem se sentar.  Todos os 
que têm olhos azuis, por favor levantem-se.  Vocês podem se sentar.  Todos os que forem altos, por favor 
fiquem de pé.  Vocês podem se sentar. 
 
Pergunta: "Que tipo traços são esses?  Vire para um colega e lhe diga que tipo de traços são esses". 

 Deixe que todos da classe respondam: "Traços herdados". 

Explicação: "Sim, todos são traços herdados.  Vocês herdaram essas características de seus pais.  Todos os 
que sabem assobiar, por favor, levantem-se.  Vocês podem se sentar.  Todos os que tocam piano, por favor 
fiquem de pé.  Vocês podem se sentar.  Todos os que podem pular, por favor levantem-se.  Quem gosta de 
pizza, por favor fique de pé." 

Pergunta: "Estes traços ou características foram herdados de seus pais?  Vire para um colega, responda a 
pergunta e explique seu raciocínio".  

 Peça que algumas duplas de alunos compartilhem suas ideias. 

Explicação: "Vocês estão certos!  Estes não são traços ou características hereditárias.  Você não herdou esses 
traços de seus pais.  Alguns deles você pode até ter aprendido com seus pais.  Talvez você aprendeu a 
assobiar, tocar piano ou pular com seus pais.  Talvez você goste de pizza como seus pais também gostam.  
Mas, estes traços não foram herdados.  Eles são traços ou comportamentos aprendidos." 

Apresente os objetivos: Peça que os alunos leiam o objetivo de conteúdo, em duplas, e digam um ao outro 
uma informação que aprenderão ao final desta lição. 
 
Introdução ao Novo Material  (instrução direta): (10 minutos) 
 
Explicação: "Nós aprendemos muito sobre os traços herdados.  Aprendemos que os descendentes herdam 
características de seus pais.  Existem alguns traços que não herdamos diretamente de nossos pais, mas que 
podem ser traços compartilhados com eles.  Algumas vezes podemos APRENDER traços ou características 
com nossos pais.  Muitas vezes, um traço é aprendido ou um comportamento é adquirido por um organismo 
para que ele possa sobreviver.  Alguns comportamentos podem ser aprendidos dos pais ou aprendidos por 
tentativa e erro. (mostre o cartão de vocabulário).  Por exemplo, eu poderia tocar piano como minha mãe ou 
escrever poesia como meu pai.  Esses seriam traços e comportamentos aprendidos."  Podemos ter essas 
características em comum com nossos pais, mas elas são aprendidas e não herdadas.  Talvez eu seja tímido 
ou silencioso como o meu pai.  Este é um traço ou comportamento aprendido.  Talvez eu posso chorar 



quando assisto a filmes românticos como minha mãe.  Este também é um traço ou comportamento 
aprendido. 
 
Pergunta: "Quero que todos pensem: Qual é um traço ou comportamento que você pode ter aprendido com 
seu pai ou sua mãe?  Pense por 30 segundos (espere 30 segundos).  Vire para um colega e diga um traço que 
você aprendeu com seus pais." 
 Peça que uma ou mais duplas compartilhem com a classe o que eles conversaram e responderam. 

Explicação: "Não são apenas os seres humanos que têm traços aprendidos, os animais também podem 
aprender características ou comportamento.  Os animais, algumas vezes, aprendem seus traços ou 
comportamentos com os pais, outras vezes, aprendem comportamentos com as pessoas, quando vivem em 
seu ambiente.  Um gato pode herdar o traço de ronronar de seus pais, mas sua capacidade de miar quando 
quer atum é um comportamento aprendido.  A capacidade de um rato de mexer os bigodes é hereditária ou 
herdada, mas sua capacidade de correr em uma roda é um comportamento aprendido.  O desejo de um urso 
de hibernar no inverno é hereditário, mas subir em uma árvore para comer o mel, é um comportamento 
aprendido.  Os animais recebem os traços herdados naturalmente.  Eles herdam esses traços apenas por 
serem o mesmo tipo de animal que seus pais.  Mas, alguns comportamentos podem ser aprendidos com os 
pais, com os seres humanos ou com a natureza que os ensina a fazer essas ações por prazer ou para que  
possam sobreviver."  
 
Pergunta: "Quero que todos pensem: Qual seria um traço ou comportamento APRENDIDO  de um cachorro?  
Pense por 30 segundos.  (Aguarde 30 segundos)  Vire para um colega e diga um traço adquirido que um 
cachorro possa ter aprendido com seus pais, com um ser humano ou com o ambiente." 
 Peça que uma dupla compartilhe com a classe o que eles conversaram e responderam. 

Explicação: "As plantas também podem ter alguns traços adquiridos, mas podemos dizer que esses traços 
foram causados por fatores ambientais.  Ter um caule, folhas e flores são traços herdados.  Virar a flor em 
direção ao sol é um traço causado por um fator ambiental.  A forma arredondada de um salgueiro é herdada, 
mas a sua capacidade de se inclinar para fugir da ação vento foi aprendida pelas condições do ambiente.  
Acho que estas características são um pouco mais difíceis de serem identificadas."   

Pergunta: "Eu vou dar exemplo e quero que vocês pensem em um traço que esta árvore possa ter adquirido 
por causa deste fator ambiental.  Vamos imaginar que há uma árvore de maçã em um pasto com ovelhas e 
cabras.  Como os traços desta árvore podem ser afetados pelo fator ambiental?  Pense por 30 segundos. 
(Aguarde 30 segundos)  Vire-se para um colega e compartilhe sua ideia sobre um traço que esta árvore de 
maçã pode ter adquirido por um fator ambiental, como as ovelhas e cabras".  (As maçãs podem crescer perto 
do topo da árvore onde as ovelhas e cabras não poderiam comê-las.  Os ramos podem crescer somente perto 
do topo da árvore.  A árvore pode se adaptar e viver sem casca ou pode desenvolver uma casca mais grossa, 
mais forte, para impedir que os animais comam) 

 Peça que uma dupla compartilhe com a classe o que eles conversaram e responderam. 

Prática guiada: (12 minutos) 
 
 Separe os alunos em grupos.  Distribua um conjunto de cartões e etiquetas para cada grupo.  Projete ou 

escreva as frases estruturadas no quadro.   



Explicação: "Nós vamos jogar um jogo e praticar, identificando os traços que são herdados, que são 
aprendidos ou causados por um fator ambiental.  Você também terá que explicar como e porquê classificou o 
traço desta maneira.  Se o traço for herdado, cada membro do grupo terá que identificar um traço aprendido 
ou causado por um fator ambiental relacionado a esse organismo. Se o traço for aprendido, cada membro do 
grupo terá que identificar um traço herdado deste organismo. Vocês jogarão em grupos pequenos." 

Ciclo de Modelagem: 

Professor Demonstra: 

 Use um fantoche, bicho de pelúcia ou um colega imaginário para demonstrar.  Escolha um cartão.  Todo o  
grupo lê junto o cartão. "Um cavalo pode ser montado com uma sela e uma rédea." Usando as frases 
estruturadas classifique o tipo do traço ou característica e explique o porquê.  "Essa característica é 
aprendida porque nem todos os cavalos podem ser montados com uma sela e rédeas e, essa 
característica, não foi herdada dos pais, isto é, não existe apenas por ele ser um cavalo."  Coloque o 
cartão debaixo do título  'Traços aprendidos.'  Use o fantoche, bichos de pelúcia ou um membro 
imaginário do grupo para identificar um traço herdado por um cavalo.  "Um cavalo herda sua juba de seus 
pais."  "Um cavalo herda o casco de seus pais."  "Um cavalo herda seu relincho dos pais." 

O professor e um aluno demonstram: 

 Chame um grupo de alunos para ajudá-lo a demonstrar.  Escolha um cartão.  Todo o  grupo lê junto o 
cartão.  "Um rapaz é alto como seu pai."  Usando as frases estruturadas classifique o tipo do traço ou 
característica e explique o porquê.  "Essa característica é herdada porque o pai dele é alto, então ele é 
alto, isto não é algo que pode ser aprendido com os pais."  Coloque o cartão abaixo do título 'Traços 
herdados '.  Agora, solicite que outro membro do grupo diga um traço que o rapaz possa ter aprendido.  
"O rapaz pode ter aprendido a saltar com seu pai."  "O rapaz pode ter aprendido a tocar piano com sua 
mãe."  "O rapaz pode ter aprendido a assobiar com seu pai."  

Um grupo de alunos demonstra: 

 Chame um grupo de alunos para ajudá-lo a demonstrar.  Eles escolhem um cartão e o grupo o lê juntos.  
"A árvore se inclinou para se afastar do prédio alto."  O primeiro aluno usa a frase estruturada, classifica o 
traço e explica o porquê.  O aluno pode precisar da ajuda do grupo ou do professor. "Esta característica é 
causada por um fator ambiental porque a árvore precisou aprender a inclinar-se para longe do edifício 
para que ela pudesse ter espaço para crescer ou talvez para poder receber mais luz do sol.  Isto não é um 
traço ou característica que uma árvore tipicamente herdou ou aprendeu com seus pais."  O aluno deve 
colocar o cartão debaixo do título 'Traços causados por fatores ambientais'.  Agora solicite que os outros 
membros do grupo digam um traço herdado que esta árvore possa ter.  "Uma árvore herda sua casca dos 
pais."  "Uma árvore herda os ramos de seus pais."  "Uma árvore herda as folhas de seus pais." 

Todos os alunos praticam: 

 Os alunos podem começar a jogar em grupos.  Caminhe entre os grupos e ajude quando necessário.  Esta 
deve ser uma prática guiada pelo professor e apoiada pelos outros membros do grupo.  Os alunos devem 
se sentir confortáveis se, cometerem erros, e tentar novamente durante essa prática.  Incentive os alunos 



a também criarem outras frases para explicar suas escolhas.  Eles poderão utilizar, ou não, as frases 
estruturadas que estão no quadro, mas devem sempre usar frases completas.  Certifique-se de que 
alunos compreenderam o jogo de que estão trabalhando juntos e utilizando o português para se 
comunicar. 

Prática independente: (20 minutos) 
 
 Distribua as páginas do livro para cada grupo.   

Explicação: "Vocês agora farão um livro de traço em seus grupos.  Cada membro do grupo deverá selecionar 
2-3 cartões e fazer uma página para cada um dos cartões escolhidos.  De um lado da página, você vai 
escrever sobre o traço descrito no cartão e, do outro lado, vai escrever sobre um traço diferente desse 
mesmo organismo. Cada lado deverá ter um título, que é o tipo do traço (herdado ou aprendido), pelo 
menos, uma frase descrevendo esse traço e um desenho ou figura. Por exemplo, se seu cartão descrever 
uma característica herdada de um animal, você deve desenhar e escrever sobre esse traço de um dos lados 
da página. No outro lado da página, você vai desenhar e escrever sobre um traço aprendido por este mesmo 
animal. Você pode usar as frases estruturadas em sua escrita ou você criar outra frase completa para 
descrever e explicar o traço.  Depois de ter concluído sua página, junte-a com as páginas dos demais 
componentes do grupo e formem um livro.  O grupo pode usar papel especial ou cartolina para fazer a capa e 
pode, também, criar um título bem interessante para o livro.  Vocês apresentarão algumas das páginas do 
seu livro para a classe." 

Ciclo de Modelagem: 

Professor Demonstra: 

 Demonstre rapidamente o processo de seleção dos cartões e como fazer as páginas do livro.  O 
procedimento será o mesmo do jogo. Concentre-se, portanto, em demonstrar como os alunos devem 
dividir os cartões. Como devem fazer cada um dos lados da página: como colocar o título de acordo com 
o tipo de traço (Herdado, aprendido ou causado por fatores ambientais) e de que forma devem escrever 
a descrição e desenhar em cada um dos lados da página, para cada cartão escolhido. 

Professor faz com o aluno: 

 Chame um aluno para demonstrar com você.  Demonstre o processo com o aluno, centrando-se no 
procedimento. 

Todos os alunos praticam: 

 Os alunos devem dividir as cartas entre os componentes do grupo.  Depois, devem começar a escrever e 
desenhar suas páginas.  Certifique-se de que eles entenderam o conteúdo e o procedimento.  Quando os 
grupos terminarem, peça que venham à frente da classe e apresentem seus livros. Cada aluno deve 
escolher uma página para apresentar.  Certifique-se de que estejam usando o português em suas 
explicações. 

 
 



Encerramento: (3 minutos) 
Revise os objetivos desta lição: Peça que os alunos leiam, em voz alta, o objetivo de conteúdo. Peça que 
expliquem a um colega uma nova informação que aprenderam hoje e como sabem que a aprenderam. Peça 
que algumas duplas compartilhem com a classe. 

Aplicação no cotidiano: Desafie os alunos a que analisem seus familiares e animais de estimação. Peça que 
identifiquem as características que foram herdadas e as que foram aprendidas. Reserve um tempo na 
próxima aula para que compartilhem o que descobriram em casa. 

Avaliação 
Observe os alunos durante as práticas guiada e independente.   
Recolha os livros para que possa avaliar a compreensão do conteúdo.   
Observe suas conversas durante o jogo e as apresentações para avaliar se atingiram os objetivos de 
linguagem. 
Ideias Adicionais: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traços aprendidos : 
Um traço comportamental aprendido 
por um organismo, muitas vezes, para 
sobreviver.  Estes traços ou 
comportamentos podem ser 
aprendidos com os pais ou por 
tentativa e erro. 



 
 
 

"Um cavalo pode ser 
montado com uma sela 
e uma rédea." 

"Um rapaz é alto como 
seu pai." 

"A árvore se inclinou 
para afastar-se do 
prédio alto." 

Os girassóis do jardim 
estão se inclinando em 
direção ao sol. 

Os salgueiros estão se 
inclinando para longe 
do vento. 

Um salgueiro tem um 
formato arredondado. 

O cachorro arranha a 
porta quando precisa ir 
ao banheiro. 

Um gato ronrona 
quando está feliz. 

O bebê chora quando 
está com fome. 

O bebê tem olhos azuis 
como os de sua mãe. 

O gato mia quando quer 
ir para fora da casa. 

O cão tem um latido 
estridente. 



 
Uma garota gosta de ler 
livros. 

A comida favorita do 
menino é espaguete. 

Um veado come 
arbustos no quintal de 
uma casa. 

Uma planta tem folhas e 
caules. 

Um coiote evita os 
cactos. 

Um morcego pode voar. 

Um rapaz consegue 
assobiar. 

Um menino aprende a 
andar de bicicleta. 

As folhas mudam de cor 
no outono. 

Uma planta para de 
crescer porque está 
ficando grande demais o 
vaso. 

Uma garota toca violino 
como sua mãe. 

Um menino tem cabelo 
encaracolado como o do 
pai. 



 
 

 

 


