
5a Série 
 

Lição:   
Traços dos organismos 

parte 6 
Características das plantas 

Reference to English Interconnections Lesson 
Nenhum 

Currículo de Ciências: Standard 5 objetivo 1  
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos demonstrarão como as plantas-pais 
compartilham características com suas plantas- 
descendentes, criando uma planta com um 
colega, exibindo-a no jardim dos traços da classe 
e escrevendo um parágrafo sobre ela. 
 
Eu posso demostrar como plantas-pais 
compartilham características com suas plantas-
descendentes criando uma planta de papel, com 
um colega, exibindo-a no jardim da classe e 
escrevendo um parágrafo sobre ela. 
 

Os alunos identificarão semelhanças e diferenças entre 
duas plantas cultivadas a partir de sementes de plantas-
pais, conversando com um parceiro e escrevendo de 
forma independente.  
 
 
Eu posso identificar as semelhanças e diferenças entre 
duas plantas cultivadas a partir de sementes de plantas-
pais, conversando com um parceiro e escrevendo 
individualmente. 
 

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: traços, prole, pais, se reproduzem, polinizam, ciclo 
da planta, herdar 
Falar: traços, filhos, pais, herdar 
Ler: traço, características físicas, pais, prole  
Escrever: traços, prole, pai, herdar 
 
Frases estruturadas: 
Os descendentes herdam  _____________ de 
_____________. 
 

Materiais: 
 Amores-perfeitos de cores diferentes ou 

 Imagens grandes de amores-perfeitos 

 Imagens grandes de Gregor Mendel 

 Imagem grande do ciclo da planta 

 Descrição das características 1 

 Descrição das características 2 

 Moedas, 1 para cada dupla 

 Folhas de papel em branco, 2 para cada dupla 

 Folha com linhas, 1 folha para cada aluno 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Pétala, caule, folha, mesmo, ímpares, espinhos, veias, 
redondo, oval, centro 



 Papel de construção 

 Tesoura - 1 para cada aluno 

 Cola- 1 para cada dupla 

 Giz de cera   

Lição:   Tempo de instrução: 45 Minutos 
Abertura: (5 minutos) 
 
Gancho: Traga dois amores-perfeitos para a aula de cores diferentes ou apresente imagens / fotos.  "Olhem 
para estas flores. Essas duas flores são amores-perfeitos." 

Pergunta: "Vamos observar os traços destas flores. Vire-se para um colega e diga a ele que traços 
diferentes que estas flores têm." 

 Peça que uma dupla compartilhe as suas ideias e suas respostas. 

Pergunta: "Você acha que estes dois amores-perfeitos de cores diferentes, têm os mesmos pais ou têm 
pais diferentes?  Vire para um colega, responda a pergunta e explique seu raciocínio".  

 Peça que uma dupla compartilhe as suas ideias e suas respostas. 

Explicação: "A verdade é, que não sabemos ao certo.  Mas a resposta que pode deixá-los surpresos é que, 
embora estas flores tenham cores completamente diferentes, elas poderiam ter os mesmos pais.  Hoje 
vamos aprender sobre plantas e como as plantas descendentes podem herdar traços diferentes de suas 
plantas-pais." 

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 que os seres humanos e os animais transmitem suas características aos seus 
filhos. Sabemos que plantas também transmitem seus traços a seus descendentes. Mas como é possível para 
uma planta com uma determinada cor de flor ter como descendentes flores com cores diferentes da sua?  Eu 
pensava que os descendentes deveriam se parecer com seus pais! Assim como os seres humanos ou os 
animais, as plantas descendentes recebem alguns traços de sua mãe e alguns de seu pai.  As plantas também 
têm um pai e uma mãe. Podem haver duas plantas diferentes, mas da mesma espécie ou tipo, como estes 
amores-perfeitos."  Mostra a classe a fotografia dos dois amores-perfeitos.  "Alguns são vermelhos, outros 
são amarelos e alguns são roxos.  Alguns podem ter hastes verde-escuras, enquanto outros podem hastes 
verde-claras.  Alguns têm um centro amarelo, enquanto outros têm um centro branco.  Cada planta tem um 
conjunto especial de características.  Quando uma planta mãe com seu conjunto de traços é polinizada por  
uma planta pai com seu conjunto de traços, forma-se uma planta descendente que tem uma mistura desses 
traços." 
 
Pergunta: "Vocês já aprenderam sobre o ciclo da planta e como elas se reproduzem através de um processo 
chamado polinização. Quais são as diferentes etapas do ciclo das plantas? Olhe esta figura do ciclo de uma 
planta. Vire-se para um colega e explique a ele as etapas do ciclo de uma planta". Poste a imagem do ciclo da 



planta no quadro ou projete-a com a câmera de documentos. 
 Peça que uma dupla compartilhe com a classe o que eles conversaram e responderam.  Relembre com os 

alunos o processo de polinização e germinação. 

Explicação: "Nós já estudamos que as plantas são polinizadas, ou seja, se reproduzem ao transferir seu pólen 
para outra planta.  O vento, os animais e os insetos podem transportar o pólen de uma planta para outra.  
Através deste processo, sementes de plantas descendentes são criadas e cultivadas.  Em algum momento, 
essas sementes são espalhadas e compartilhadas.  O vento, os animais e os insetos podem espalhar as 
sementes também.  Quando as sementes são plantadas e recebem água e luz solar, elas germinam e 
crescem.  Esta planta descendente terá alguns traços das plantas mãe e pai que lhe deram origem.  Um 
homem muito importante chamado Gregor Mendel, estudou muito sobre as características das plantas em 
1800.  Ele era um monge e um cientista.  Ele fez muitas experiências com plantas de ervilha que mostraram 
como várias características das plantas descendentes foram herdadas de cada uma das plantas (mãe e pai) 
que lhe deram origem" (mostre a foto de Gregor Mendel). 
 
Pergunta: "Qual a semelhança entre a forma como as plantas e os seres humanos transmitem suas 
características a seus descendentes?"   
 Peça que uma dupla compartilhe com a classe o que eles conversaram e responderam. 

Prática guiada: (12 minutos) 
 
Explicação: "Vamos fazer uma pequena experiência para ver como as plantas descendentes herdam suas 
características de cada um dos seus pais. Temos aqui duas plantas." Projete a 'Descrição do traço 1' das duas 
plantas.  "Elas são duas plantas do mesmo tipo, mas têm características diferentes.  As plantas 1 e 2 vão 
polinizar e formar uma prole ou plantas descendentes.  Vamos determinar que características esta prole terá 
jogando uma moeda.  Se cair 'cara' será a planta-pai 1 e se cair 'coroa' será a  planta-pai 2.  Vocês trabalharão 
em duplas.  Eu vou jogar a moeda para ver qual traço ou característica a descendência herdará. Cada dupla 
terá um papel para desenhar esse traço.  Você pode usar lápis de cor ou giz de cera.  Os colegas de dupla 
devem se revezar e. oralmente, identificar o traço e de quem ele foi herdado.  Você pode optar por utilizar 
frase estruturada e dizer: 'O descendente herdou_______ de ____ ', mas sinta-se livre para usar outra frase 
completa semelhante a esta para expressar a sua declaração."  Afixe ou escreva no quadro a frase 
estruturada e distribua o papel. 

Ciclo de Modelagem: 

Professor Demonstra: 

 Use um fantoche, bicho de pelúcia ou um colega imaginário para demonstrar.  Jogue a moeda. "Nós 
vamos olhar para o primeiro traço: as pétalas.  Nós determinaremos a cor, a forma e o número de 
pétalas.  A moeda caiu na cara, então a prole herdará suas pétalas da planta- pai  1.  Eu sou o colega 1, 
então vou dizer minha declaração e o colega 2 desenhará o traço em nosso papel e depois pintará.  'A 
planta descendente herdará um número ímpar de pétalas, vermelhas e arredondadas da planta-pai 1'.  
Meu colega agora deve desenhar esse traço em nosso papel, rapidamente.  Da próxima vez, o colega 2 
falará e o colega 1 desenhará." Peça que todas as duplas desenhem a planta com essas características em 
seus papéis. 



O professor e um aluno demonstram: 

 Chame um aluno para demonstrar com você.  Jogue a moeda.  "Nós vamos olhar, agora, para a segunda 
característica: a haste.  A moeda mostra a coroa, então a planta descendente herdará seu caule da 
planta-pai 2.  Eu serei o colega 1 agora, então o colega 2 dirá a instrução, eu vou desenhar e colorir o 
traço em nosso papel."  O aluno deve dizer: "a prole herdará uma haste verde-clara, curta e com espinhos 
da planta-pai 2."  Desenhe o traço no papel rapidamente usando giz de cera.  Peça que todas as duplas 
desenhem a planta com essas características em seus papéis. 

Dois alunos demonstram: 

 Chame dois alunos para ajudá-lo a demonstrar.  Jogue a moeda.  "Nós vamos agora olhar para o terceiro 
traço: as folhas.  A moeda mostra a coroa, então a planta descendente herdará as folhas da planta-pai 2.  
O aluno que é o colega 1 deve dizer: "A planta descendente herdará folhas verde-claras, ovais com o 
mesmo número de veias da planta-pai 2."  O colega 2 deve desenhar o traço no papel rapidamente 
usando giz de cera. Peça que todas as duplas desenhem a planta com essas características em seus 
papéis. 

Todos os alunos praticam: 

 Termine a descrição dos traços 1.  Use o mesmo procedimento para a última característica e depois, 
distribua outra folha de papel.  Jogue a moeda de forma que repita os traços de um por um.  Certifique-se 
de que ao jogar a moeda, forme uma planta diferente da anterior.  O colega 1 e o colega 2 se revezarão 
fazendo a declaração e desenhando.   

Explicação: "Nós temos aqui duas plantas descendentes completamente diferentes, mas que vieram das 
mesma plantas-pais.  Vamos identificar algumas semelhanças e diferenças entre estas duas plantas.  
Conforme eu registrar essas semelhanças e diferenças no quadro, vocês devem anotá-las em um dos seus 
papéis em que desenhou as plantas.  Vocês devem ter os dois desenhos sobre a mesa, para que cada um de 
vocês possa escrever em um deles ."  
 
Pergunta: "Vamos olhar algumas semelhanças.  O que estas duas plantas têm em comum?  Vire-se para um 
colega e identifique algumas semelhanças." 
 Peça que uma dupla compartilhe com a classe o que eles conversaram e responderam. 

 Escreva algumas das semelhanças no quadro e peça que os alunos escrevam frases semelhantes em seus 
papéis.  Incentive os alunos a não simplesmente copiarem o que você está escrevendo.  Peça que 
escrevam frases semelhantes, mas criadas por eles. 

Pergunta: "Vamos identificar, agora, algumas diferenças.  Quais são as diferenças entre estas duas plantas?  
Vire-se para seu colega e identifique algumas das diferenças". 
 Peça que uma dupla compartilhe com a classe o que eles conversaram e responderam. 

 Escreva algumas das diferenças no quadro e peça que os alunos escrevam também frases semelhantes 
em seus papéis.  Incentive os alunos a não simplesmente copiarem o que você está escrevendo.  Peça que 
escrevam frases semelhantes, mas criadas por eles. 



Prática independente: (15 minutos) 
 
Explicação: "Vamos fazer um processo semelhante, mas desta vez, vamos construir 2 plantas para o ' jardim 
de traços' da classe.  Eu vou projetar os descritores da planta-pai 1 e da planta-pai 2 no quadro.  Cada dupla 
terá sua própria moeda.  Vocês se revezarão jogando a moeda.  Cada um de vocês se revezará falando a 
declaração e desenhando a parte de sua planta no papel de construção.  Ao final, vocês devem colar os 
traços desenhados e formar uma planta bonita e única, que fará parte do nosso jardim de flores são 
descendentes dos mesmos pais.  Vocês devem repetir o processo e criar uma segunda planta descendente 
dos mesmos pais.  Quando vocês terminarem as duas plantas, cada um de vocês também vai usar uma folha 
com linhas para escrever sobre suas duas plantas-descendentes.  Você deve escrever, pelo menos, duas 
frases descrevendo as semelhanças e diferenças entre os traços das duas plantas."    

 Os alunos devem estar familiarizados com a linguagem e o procedimento uma vez que um procedimento 
é muito semelhante ao que foi usado durante a prática guiada.  Se os alunos precisarem de 
esclarecimentos, use o ciclo de modelagem para demonstrar.  Certifique-se de todos os alunos estejam 
usando o português em suas declarações e que estejam se revezando nas tarefas de falar e de desenhar.  
Certifique-se de os alunos escrevam seu próprio parágrafo sobre a planta descendente.  Recolha os 
parágrafos para avaliar o conteúdo e a linguagem usados. 

Encerramento: (3 minutos) 
 
Revise os objetivos desta lição: Peça que os alunos leiam, em voz alta, novamente 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: Retome como as plantas e os seres humanos compartilham suas características com 
os seus descendentes.  Lembre aos alunos que assim como não existem dois alunos exatamente iguais na 
classe, também não existem duas flores que sejam exatamente iguais.  Mesmo irmãos, não são exatamente 
iguais, da mesma forma, duas plantas com os mesmos pais, não são exatamente iguais.  Incentive os alunos a 
olharem atentamente para duas plantas do mesmo tipo e identificar as semelhanças e diferenças entre elas.  
Disponibilize um tempo nas próximas aulas para que compartilhem suas descobertas. 

Avaliação: 
Observe os alunos durante as práticas guiada e independente. Recolha as folhas com as escritas para avaliar 
os conhecimentos adquiridos e relacioná-los aos objetivos de conteúdo de linguagem. Observe suas 
conversas durante as práticas guiada e independente para avaliar se atingiram os objetivos de linguagem. 
Ideias Adicionais: 
Hereditariedade: 
Introdução: 
 Todos nós nos parecemos?  Sim e não. 
 Todos nós parecemos com seres humanos.  Temos características humanas, tais como braços, pernas, 

cabeça, dedos, dedos, pele macia, cabelo sobre nossas cabeças, etc.  Não temos outras características 
como caudas, garras, pelos, folhas, caules, espinhos, etc. 

 Apesar de sermos todos seres humanos, não somos todos exatamente iguais.  A cor de nosso cabelo, 
olhos, pele, etc., são diferentes.  Nós temos formas e tamanhos diferentes. 

 É bem fácil distinguir entre um humano e outro, mas nem sempre é tão fácil identificar as diferenças 



entre as duas plantas. 
 Podemos distinguir uma rosa de uma planta de milho, mas você poderia identificar a diferença entre duas 

plantas de milho?  Isso significa que todas as plantas de milho são exatamente iguais?  E se as plantas 
tiverem os mesmos pais?   

 Dê a cada grupo de alunos uma espiga de milho ou grãos de milho. Pergunte a cada grupo fazer um 
gráfico de semelhanças e diferenças entre os grãos da espiga (cada grão é um descendente da planta que 
produziu a espiga). Converse sobre as observações no coletivo da classe. Também compare as 
características de duas variedades de milho. 

 (Nota: se você não tem espigas de milho disponíveis, os alunos podem comparar todas as sementes de 
milho dentadas e todas as sementes de milho que germinarão.) 

 Vamos cultivar algumas plantas de milho para descobrir se há diferenças entre elas. 
 
Plantar e cultivar o milho: 
 Dê a cada aluno uma semente de milho dentado e uma semente de milho comum.  
 Peça que desenhem de cada semente de milho e as descrevam em seu livro "Hereditariedade".  
 Dê a cada aluno um saco plástico do tipo de guardar bijuterias, 2 bolas de algodão, um copo de água, e 

um marcador permanente. 
 Peça alunos usem o marcador permanente para marcar um dos lados de seu saco plástico "1" e o outro 

lado "2". 
 Mergulhe uma das bolas de algodão em água para que fique completamente molhada. 
 Coloque a semente de milho dentada nesta bola de algodão e coloque-a no saco plástico, de forma que 

esta semente fique do lado marcado "1". 
 Molhe a segunda bola de algodão, coloque a semente de milho comum sobre ela e arrume-a no saco de 

forma que fique no lado marcado "2". 
 Feche o saco. 
 Puxe o fio do saco e feche-o. Dê um nó no final do fio para que possa pendurar o saco. 
 Os sacos podem ser pendurados com tachas no quadro de avisos ou no mural e serem retirados a cada 

dia para que os alunos os observem. Adicione água se as bolas de algodão secarem.  
 Peça que os alunos registrem, em seus livros "Hereditariedade" em cada observação, as mudanças que 

observaram em suas sementes, incluindo informações sobre características observáveis, tais como: 
número de dias de "germinação" até que a raiz e o broto puderam ser vistos; o tamanho e a cor da raiz e 
do broto; e o número de folhas e raízes. 

 Use réguas para medir o comprimento de raízes e folhas, assim que eles surgirem e conforme forem 
crescendo.  

 Construa coletivamente tabelas e gráficos para todos os traços mensuráveis (comprimento de raiz e 
folha) para cada um dos tipos de semente de milho. 

 Compare e contraste as variações entre a prole de cada tipo de planta-mãe  (milho dentado e milho 
comum).  

 Os alunos devem observar que todas as mudas da variedade do milho Dentado (que são cultivadas para a 
produção em massa) são muito semelhantes, enquanto que podem ser observadas maiores diferenças  
entre as plântulas ou brotos de milho comum (que não foram selecionadas). 

 (Nota: as sementes de milho nascerão entre 3-6 dias. Plantá-las numa sexta-feira e fazer as primeiras 
observações na segunda-feira é uma maneira de acelerar esta atividade.) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Descrição das características 1 

 
 

 Planta-pai 1:  
 Pétalas vermelhas, com forma arredondada, em 

número ímpar. 
 Haste ou caule verde-escuro, alto, sem espinhos 
 Folhas verde-escuras, com formato 

arredondado, número ímpar de veias 

 Centro amarelo, pequeno, sem sementes visíveis 
 
 
Planta-Pai 2:  

 Pétalas brancas, com forma oval, em número 
 Haste ou caule verde-claro, curto, com 

espinhos 
 Folhas verde-claras, ovais, número par de 

veias 
 Grande centro de cor laranja, com sementes 

visíveis 

 
 



 
Descrição das características 2 

 
Planta-pai 1:  

 Pétalas amarelas, redondas em forma, em 
número ímpar 

 Haste ou caule verde-claro, curto, com 
espinhos 

 Folhas verde-escuras, com formato 
arredondado, número ímpar de veias 

 Centro roxo, pequeno, sem sementes 
visíveis 

 
Planta-Pai 2:  

 Pétalas laranjas, em formato oval, em 
número par 

 Haste ou caule verde-escuro, alto, sem 
espinhos    

 Folhas verde-claras, ovais, número par de 
veias 

 Centro azul, grande, sementes visíveis 

 


