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Você sabe o que é uma árvore genealógica?
A árvore genealógica é uma representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma
pessoa ou família, ou seja, é o histórico que levanta dados sobre os ancestrais de forma que fiquem
conhecidas as conexões estabelecidas entre esses. Normalmente, coloca-se o nome do ancestral mais
antigo de que se conseguiu dados e, a partir desse, seus descendentes até chegar ao membro mais novo da
família ou então até na pessoa que se tem interesse. Para montar a árvore genealógica é preciso
primeiramente descobrir de onde vieram os ancestrais de uma família, o que pode ser feito buscando a
origem dos sobrenomes do pai e da mãe de um indivíduo.
Posteriormente, devem ser anotados os seguintes dados:
Nome completo de todas as pessoas pesquisadas; data e local do nascimento dessas pessoas; informações
gerais sobre cada indivíduo, como profissão, escolaridade, títulos especiais, história da família no Brasil,
origem do nome, do sobrenome e mais.
É importante saber distinguir o que é fato e o que é fofoca familiar, pois existem pessoas que transmitem
informações deturpadas sobre outras pessoas, dificultando assim o real conhecimento.
A árvore genealógica é muito importante para as pessoas, pois por meio dela pode se conhecer a origem
familiar e ainda descobrir a origem de problemas, anomalias e doenças genéticas.
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Leia o texto.



1. Você já fez uma pesquisa sobre as suas origens? Justifique.

2. Qual a importância de construir uma árvore genealógica?

3. Fale um pouco sobre sua família, ressalte as caraterísticas físicas e de

personalidade de cada um.

4. Escreva quais características reconhece em si que coincidem com as dos seus  

antepassados.

Agora que você sabe mais sobre genealogia, responda, no seu caderno, as  
questões a seguir:



Com a ajuda de seus familiares, pesquise e responda no seu caderno.

1. Qual origem geográfica de nascimento de seus pais?

2. Qual o Nome de seus avós maternos? Onde eles nasceram?

3. Nome de seus avós paternos? Onde eles nasceram?

4. Quais eram os hábitos diários de seus avós?

5. Qual era a religião de seus avós e de seus pais?

6. Qual era a profissão de seus bisavós e de seus avós? E qual é a de seus pais?



Agora que você já pesquisou bastante, tente fazer uma árvore Genealógica.
Veja o modelo e construa a sua no seu caderno.


