
5a Série 
 

Lição:   
Traços dos organismos parte 9  

Reference to English Interconnections 
Lesson 
Nenhum 

Currículo de Ciências: Standard 5 Objetivo 2  
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos pesquisarão uma determinada planta 
ou animal e identificarão os traços específicos 
que lhes dão vantagens para sobreviver em seu 
ambiente, usando a internet e outras 
ferramentas de pesquisa, em um pequeno 
grupo. 
 
Eu posso pesquisar informações sobre uma 
planta ou animal e identificar os traços que os 
ajudam a sobreviver em seu ambiente, usando 
a internet e outras ferramentas de pesquisa 
em um pequeno grupo. 
 

Os alunos serão capazes de compartilhar informações 
sobre as características, os traços de uma determinada 
planta ou animal que lhes fornecem vantagens para a 
sobrevivência em seu ambiente, criando um cartaz com um 
pequeno grupo e apresentando-o à classe. 
 
Eu posso compartilhar informações pesquisadas sobre as 
características de uma planta ou animal que os ajudam a 
sobreviver em seu ambiente, criando um cartaz  com um 
pequeno grupo e apresentando-o à classe. 
 

Pergunta essencial: 
 
 
Como os traços de animais e plantas podem 
ajudá-los a sobreviver em seus ambientes? 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: traços, ambiente, sobrevivência, pesquisa, internet, 
livros, revistas, volumes, questões, site de busca, tabela de 
conteúdo, fonte, crédito, site 
Falar: traços, ambiente, sobrevivência, pesquisa, internet, 
livros, revistas, volumes, questões, tabela de conteúdo, 
fonte, site 
Ler: internet, livros, revistas, volume, edição, Web site, 
fonte 
Escrever: traços, ambiente, sobrevivência 
 
Frases estruturadas: 
 

Materiais: 
 Imagens de ferramentas da pesquisa 

 Computadores, tabletes ou acesso ao 
laboratório de informática (um computador 
para cada grupo de alunos) 

 Livros para pesquisa sobre plantas ou 
animais específicos 

 Revistas científicas sobre plantas ou 
animais 

 Folha de pesquisa - 1 cópia para cada grupo 

 Um  cartaz grande ou papel gráfico para 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Capítulo, número de página, título, autor 
 



cada grupo 

 Papel com linhas para os alunos que 
decidam utilizá-lo 

 

Lição:   Tempo de instrução: 100 minutos ao longo de alguns dias 
Abertura: (3 minutos) 
 
Gancho: Poste a foto das ferramentas de pesquisa. 
 
Pergunta: "O que todas essas figuras/imagens têm em comum?  Vire-se para um colega e converse sobre 
isso." 

 Peça que uma dupla de alunos compartilhe suas ideias e respostas. 

Explicação: "Todas estas são ferramentas que podemos usar para pesquisar sobre algum tema.  Quando 
pesquisamos sobre um determinado tema, procuramos por informações para saber mais sobre ele.  O 
computador com acesso a internet, os livros, as pessoas especialistas e revistas são fontes de informações 
sobre os tópicos e temas sobre os quais queremos aprender.  Hoje usaremos essas ferramentas para 
pesquisar sobre  uma planta ou um animal.  Vamos pesquisar sobre as características que ajudam essa planta 
ou animal a sobreviver em seu ambiente.  Vamos olhar o objetivo da nossa lição." 

Apresente os objetivos: Os alunos lerão o objetivo de conteúdo em voz alta. Peça que o colega 1 diga ao 
colega 2 uma informação que vamos aprender hoje.  O colega 2 deve dizer ao colega 1 como saberemos que 
a aprendemos. 

Introdução ao Novo Material  (instrução direta): (15 minutos) 
 
Explicação: "Nós podemos usar a internet para pesquisar sobre uma planta ou um animal."  Use o projetor e 
o computador, para que todos os alunos possam ver e acesse um site de busca como o Google.  "Podemos 
usar site de busca como o Google para procurar informações sobre uma planta ou um animal.  Vamos 
pesquisar sobre a raposa do Ártico.  Posso digitar "Raposa do Ártico" nesta caixa e clicar aqui.  Eu posso ver 
vários links diferentes nos quais posso clicar para obter informações sobre a raposa.  Eu também posso clicar 
em 'imagens' para ver fotos diferentes da raposa do Ártico.  Quando eu clico nos links diferentes, eu não 
preciso necessariamente  ler todas as informações sobre o animal.  Estou à procura de informações sobre 
suas características, seus traços e como eles os ajudam a sobreviver em seu ambiente.  Se não consigo 
encontrar esta informação depois de clicar em alguns links, eu precisarei refinar minha busca.  Posso ter 
informações mais específicas se digitar uma descrição mais específica na caixa de pesquisa.  Desta vez eu vou 
digitar "características de uma raposa do Ártico".  Agora, vejo que alguns links que surgiram e que 
correspondem mais ao que estou pesquisando e que, por certo, me darão boas informações.  Quando eu 
encontrar boas informações, eu devo escrever/copiar o que encontrei e também onde encontrei (endereço 
do site).  É importante anotar onde encontrei cada informação, pois assim posso encontrá-la novamente se 
for precisar ler mais e também para que as pessoas que lerem minha pesquisa saibam de onde retirei a 



informação.  Ao escrever ou compartilhar informações que aprendi, preciso deixar claro para quem ler, que 
eu não escrevi aquilo sozinho, mas sim, que retirei de uma fonte, ou seja, que consultei um texto escrito por 
outra pessoa ou que recebi ajuda dos recursos/das fontes que pesquisei para escrever. Esta referência, ou 
seja, escrever de onde retirei a informação, também ajuda aos outros a saber onde podem encontrar essas 
informações, se quiserem saber mais sobre esse tópico." 
 
Pergunta: "Qual é o procedimento para usar a internet para pesquisar sobre uma planta ou um animal?  
Explique esse procedimento, com suas próprias palavras, a um colega."   
 Peça que uma dupla de alunos compartilhe com a classe o que eles conversaram.    

Explicação: Mostre a classe livros sobre plantas e animais. "Podemos também usar livros para pesquisar 
sobre plantas ou animais.  Podemos ir à biblioteca e procurar livros sobre animais específicos ou sobre os 
ambientes.  É importante sempre usar o sumário ou o índice para sua pesquisa.  Não temos tempo para ler o 
livro inteiro, então o índice nos mostrará os principais temas tratados no livro e o número da página em que 
a informação que procuramos está.  Se no índice não tiver as informações de que precisamos, podemos 
pesquisar em outro livro.  Quando encontrar boas informações, devo escrevê-la, assim como o número da 
página, o título do livro e o autor.  Novamente, isso me ajudará se eu precisar encontrar essa informação 
novamente, me ajudará também a compartilhar com outras pessoas onde encontrar essas informações e  
dará crédito ao autor das ideias ou ao pesquisador que as escreveu." 
 
Pergunta: "Qual é o procedimento ao consultar um livro para pesquisar sobre uma planta ou animal?  
Explique esse procedimento, com suas próprias palavras, a um colega."   
 Peça que uma dupla de alunos compartilhe com a classe o que eles conversaram.    

Explicação: "Um perito ou uma pessoa que entende muito sobre o assunto, também pode compartilhar 
informações conosco e podemos usá-las em nossa pesquisa.  No entanto, para este projeto específico não 
teremos algum especialista para nos ajudar na pesquisa."  Mostre à classe algumas revistas sobre plantas e 
animais (Revista Ciência Hoje na Escola-Bichos).  "Podemos usar revistas da mesma forma que usamos os 
livros para pesquisar.  Uma revista também deve ter um índice, com os conteúdos e os números das páginas.  
As revistas são organizadas em volumes e algumas vezes, por temas.  Se não encontrarmos as informações 
de que precisamos em um volume especial, podemos procurar em outro volume ou número da mesma 
revista.  Normalmente, existem revistas que podem ser encontradas on-line ou numa biblioteca, assim 
podemos encontrar o volume e o tema de que precisamos para nossa pesquisa.  Quando eu encontrar boas 
informações, devo escrevê-las, assim como o número da página, o título da revista, o volume e edição.  Dessa 
forma, poderei encontrar novamente essa informação, se eu precisar. Também me ajudará a compartilhar 
com outras pessoas onde podem encontrar essas informações e dará crédito ao autor das ideias e ou ao 
pesquisador que as escreveu." 
 
Pergunta: "Qual é o procedimento ao consultar uma revista para pesquisar sobre uma planta ou animal?  
Explique esse procedimento, com suas próprias palavras, a um colega."   
 Peça que uma dupla de alunos compartilhe com a classe o que eles conversaram.    

Prática guiada: (15 minutos por ferramenta de pesquisa ) 
 
Explicação: "Vamos usar essas ferramentas para encontrar informações sobre uma planta ou animal.  Cada 
grupo de alunos selecionará uma planta ou animal sobre o qual gostariam de pesquisar.  Você pode retirar 
algumas informações dos cartões que usamos em nossas duas últimas aulas.  Você também pode escolher 
uma planta ou animal diferente dos que já trabalhamos até aqui.  No entanto, não escolham um animal de 
estimação.  Nós vamos pesquisar sobre animais que vivem em ambientes naturais.  Vocês terão um minuto 



para decidir, com seu grupo, sobre qual planta ou animal vocês gostariam de pesquisar.  Agora!” 
 Os alunos discutem nos grupos e escolhem uma planta ou animal para sua pesquisa. 

 Reserve os computadores do laboratório portátil ou carrinho (se disponível) para que haja, pelo menos, 
um computador por um grupo de alunos.  Use computadores da sala, se disponível ou organize-se para 
levar a classe ao laboratório de informática.  Os alunos devem compartilhar, pelo menos, um computador 
por grupo. 

 Passe a folha para a coleta e o registro das informações para cada grupo. 

Ciclo de Modelagem: 

Professor Demonstra:   

 Mais uma vez, use um projetor conectado ao seu computador para acessar um site de busca como o 
Google.  Digite um tópico e mostre os links que apareceram. Mostre aos alunos como você não precisa ler 
tudo, mas sim procurar pelas informações de que necessita para sua pesquisa. Se você não encontrar a 
informação de que precisa, escreva de forma mais específica na caixa de pesquisa. Use a folha de coleta 
de informações para copiar as informações mais importantes e também registrar a fonte. 

Professor faz com um grupo de estudantes: 
 Chame um grupo de alunos para ajudá-lo a demonstrar. Peça que trabalhem em grupo e digitem o nome 

da planta ou do animal na caixa de pesquisa. E que se revezem, falando em voz alta, enquanto navegam 
nos diferentes links e páginas da Web, indicando se há informações importantes. Você pode ajudá-los 
nesta etapa do processo.  Ajude-os a escrever as informações em sua folha de coleta, assim como a fonte 
da qual elas foram retiradas. 

Todos os alunos praticam: 

 Peça, agora, que todos os alunos trabalhem em seus grupos usando a internet para pesquisar 
informações sobre os traços ou características de sua planta ou animal e, como estes, os ajudam a 
sobreviver em seu ambiente.  Certifique-se de que eles registrem as informações na folha de coleta de 
informações e de que escrevam corretamente a fonte pesquisada. 

Use este ciclo de modelagem para as diferentes ferramentas de pesquisa. Isso provavelmente levará vários 
dias, até que pesquisem em diferentes fontes.  Observe os tópicos pesquisados, para que você possa 
disponibilizar sites, livros e revistas para ajudá-los.  Se não tiver revistas disponíveis, pesquise se a revista tem 
um website  disponível para os alunos pesquisarem. 
 
Prática independente: (20 minutos para preparar, 15 minutos para apresentar a classe) 
 
Explicação: "Agora, cada grupo deve organizar as informações que coletou em uma apresentação para a 
classe.  Você terá esse papel para elaborar um cartaz, nele você pode escrever as  informações principais, 
desenhar, inserir fotos,  diagramas ou outro recurso que achar importante.  Vocês podem decidir quais 
pontos escreverão no seu cartaz e como vão se revezar para apresentá-los aos colegas.  Vocês podem decidir 
se escreverão um parágrafo ou dois, em uma folha avulsa, para distribuir aos colegas e, no cartaz, colocar 
apenas diagramas e fotos.  Vocês podem decidir também se escreverão as informações que cada um está 



responsável em apresentar em folhas avulsas para ajudá-los durante a apresentação.  A escolha é de vocês.  
O grupo deverá trabalhar em conjunto e decidir como vocês desejam coletar e apresentar as informações. 
Vocês não precisam escrever onde encontraram as informações ou as fontes no cartaz.  Você ainda pode 
optar em usar como ferramenta de pesquisa a Internet, os livros ou revistas para coletar mais informações e 
organizar sua apresentação.  A escolha é de vocês. 

 O ciclo de modelagem pode ser usado para mostrar as diferentes maneiras pelas quais podem apresentar 
as informações pesquisadas.  No entanto, cuide apenas para que os alunos não sintam que precisem fazer 
exatamente como modelou e, dessa forma, não tentem criar outras formas de apresentar. Circule pelos 
grupos e verifique se precisam de mais apoio ou esclarecimentos para realizar a atividade. 

 Todo este processo pode levar alguns períodos de aula, por isso você deve se organizar e dividir a tarefa 
de acordo com o seu tempo disponível.  Quando os alunos estiverem preparados, comece a apresentação 
dos grupos. Diga que todos terão a oportunidade de perguntar ao grupo que estiver apresentando sobre 
sua planta ou animal e de como podem sobreviver em seu ambiente. 

Encerramento: (2 minutos) 
 
Revise os objetivos da 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: Exiba os cartazes na sala ou no corredor para que possam ver, comemorar o final 
desta unidade e o trabalho árduo que fizeram.  Incentive os alunos a olhar para as plantas e animais em 
torno deles e analisar os traços que eles têm e que os ajuda a sobreviver em seus ambientes. 

Avaliação: 
Observe os alunos durante a pesquisa e preparação dos cartazes e apresentações.   
Observe suas conversas durante as práticas guiada e independente para avaliar se atingiram os objetivos de 
linguagem. 
Ideias Adicionais: 
 Os alunos poderiam escrever um trabalho de pesquisa em pequenos grupos, duplas ou individualmente, 

como uma extensão desta atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Folha de coleta e registro de informações 
 

Internet 
Informação Fonte: Endereço do site 

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 
 
 
Livros 

Informação Fonte: Título, autor, 
número da página 

  

  

  

  

 
Revistas 

Informação Fonte: Título, Volume, 
número, número de 

página 
  

  

  

 


