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Prefacio

Em sequencia dos objectivos que o Centro Na-
cional de Desenvolvimento de Materiais Diclac-
ticos em Portugues se propos desenvolver,
aparece agora Ciencias 3 que, a semelhanga de
Ciencias 1 e Ciencias 2, segue de perto, nos seus
objectivos e metodologia, outros curriculos
usados nas escolas americanas. Ao desenvolver-se
Ciencias 3 teve-se em mente o meio ambiente da
crianga portuguesa, pois este exerce uma influen-
cia extraordinaria na aprendizagem. Deu-se ainda
uma atengdo muito especial ao aspecto afectivo
da crianca, assim como aos seus valores morais e
culturais.

Ciencias 3 é o terceiro de uma serie de livros
de Ciencias destinados ao ensino elementar. Nele
se apresentam conceitos sobre alguns ramos de
Ciencias Naturais (Biologia, Fisica e Geologia),
incluindo-se tambem mater! ...:lativa a Sadde e
Nutricao.

Joao P. Botelho
Director

vi

Preface
Following the objectives set forth by the Na-

tional Portuguese Materials Development Center,
Ciencias 3 is now being presented as another
core curriculum publication. Similar in format to
Ciencias 1 and Ciencias 2, it follows closely the .

objectives and methodology used by other
American school curricula. In developing Cien-
cias 3, consideration was given to the Portuguese
child's environment, since this factor exerts an
extraordinary influence upon the learning pro-
cess. Special attention was also placed upon the
affective domain as well as upon the moral and
cultural values of the child.

Ciencias 3 is the third in a series of Elementary
Science textbooks. Its contents include concepts
from several branches of the Natural Sciences.
(Biology, Physics and Geology) as well as other
pertinent subject matter relating to Health and
Nutrition.

Joao P. Botelho
Director
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Introducao
O ensino de Ciencias na escola primaria tem

dois objectivos principals: a aquisicao de co-
nhecimentos cientificos e o desenvolvimento in-
telectual dos educandos.

Esta serie de livros de Ciencias foi preparada
corn a intencAo de levar o aluno a adquirir co-
nhecimentos sobre alguns ramos das Ciencias
Naturais (Biologia, Fisica e Geologia), incluindo
tambem materia relativa a Saude e Nutria:). No
entanto a serie teria pouco significado se so
apresentasse factos e c mceitos que o aluno
tivesse de memorizai. Procura-se que o aluno
desenvolva capacidade de interpretagAo do que se
passa a sua volts e de observacao dos factos e
fenomenos naturais corn uma atitude critica, isto
6, utilizando o metodo cientifico.

So uma perfeita harmonia entre o assunto a ser
ensinado e o metodo de ensino podera ter
resultados proveitosos.

O professor devera encorajar o aluno a in-
vestigar, descobrir, comparar, testar as suas
observagoes e descreve-las, crier oralmente, quer
por escrito, quer atraves de pinturas ou desenhos.

Tudo isto sAo passos do metodo cientifico que
levarn o aluno a tratar qualquer problema de um
modo logic°.

Os topicos apresentados neste livro sAo:

A luz e o calor
Os astros
A Terra
A atmosfera
A agua
As plantas
Os animals
A satide
Os estados fisicos da materia

Estes nove topicos, apresentados sob a forma
de capitulos, estao organizados de modo a seguir
uma sequencia logica. No entanto, o professor

podera seguir a ordem que entender, conforme as
necessidades e interesses do.1 alunos.

O programa de Ciencias 3 6 constituido por
tres livros: o Livro do Aluno, o Caderno de
Exercicios e o Manual do Professor.

O Livro do Aluno 6 profusamente ilustrado,
contendo uma linguagem de leitura facil. Esta
dividido em nove capitulos, cada um formado
por um ntimero variavel de licks. Cada lick)
geralmente consta de duas paginas. Ao fim pie
cada capitulo ha uma pagina corn exercicios de
revisAo sobre a materia do capitulo.

No Caderno de Exercicios ha uma pagina corn
exercicios correspondentes a cada licAo.

O Manual do Professor content sugestoes sobre
o modo de apresentar cada um dos conceitos.
Cada licAo esta organizada do seguinte modo:

Objectivo Uma frase ou frases que
traduzem o comportamento que se espera do
aluno, depois do estudo da licao.

Apresentacito da Lica° Algumas ideias para
apresentacAo do conceito em causa e motivacao
dos alunos. 0 professor deve procurar captar o
interesse dos alunos, desenvolvendo neles um
espirito de descoberta. A apresentacao de um
conceito deve ser sempre seguida de um periodo
em que o aluno podera testar as suas observacoes
e estabelecer relacaes entre o que aprendeu e os
seus conhecimentos anteriores. 1Mo-se tambem
instrucoes para experiencias que ilustrarn o con-
ceito a ser ensinado.

Avaliacao A avaliacao de conhecimentos
deve ser feita continuamente, ao longo do tempo,
atraves da observacao do comportamento do
aluno. Uma das melhores maneiras de avaliar 6
pedir ao aluno para descrever oralmente ou ar-
tisticamente, atraves de um desenho ou pintura,
o que acabou de aprender.

i u

Brown University, Julho de 1982
A autora vii





Objective
Reconhecer que a queima dos combustiveis
produz luz e calor.
Identificar materiais que se usam ou usaram
para iluminagao e aquecimento.

2

Apresentagao da Lica°
Leia ou pep a urn aluno para ler o texto da

Diga aos alunos para observarem e
descreverem as gravuras correspondentes. Expli-
que que, quando uma substancia esta a arder,
produz luz e calor. Praticamente tudo arde, mas
nem todas as substancias sao proprias para
utilizar como combustivel para aquecimento ou
luz. Mostre gravuras de candeeiros antigos e ex-
plique que se queimava oleo animal ou petroleo
para iluminagao. Mostre gravuras de lareiras,
fogoes de madeira e de carvao e explique que a
queima de madeira e de carvao se utilizava muito
antigamente e ainda hoje se utiliza para
aquecimento, porque o fogo que results da

0 Fogo e a Luz
o lume produz luz. Urn bocado de

madeira a arder ou uma vela acesa dio luz.
Quando a madeira ou a vela se acabam,

desaparece o fogo e a luz. 0 que produz luz
é o fogo. Se nao existir fogo, nao ha luz. So
ha fogo quando qualquer coisa arde.

Os materiais como a madeira e a cera
chamam-se corabustiveis, porque ardem. Ao
arderem, libertam energia luminosa (luz) e
calor.

A luz e o calor sao duas formas de
energia.

Outros combustfveis muito usados sao 0
petrOleo, o carvao, a gasolina, o gas e o
alcool. Nao se deve brincar corn nenhum
deles porque ardem com facilidade e podem
provocar incendios.

Sabes que é que da calor na tua casa? Em
muitas casas ha lareiras em que se queima
madeira, noutras ha fogiSes que queimam
carvao. Muitos aquecedores trabalham
queimando gas ou oleo. Alguns foroaes
tambem queimam gas.

A madeira, o carvao, o gas e o Oleo sao
combustfveis.



queima produz calor. Pergunte aos alunos se ja
.estiveram perto de uma, fogueira e porque é que
as pessoas fazem fogueiras. Pergunte-lhes que
objectos (aparelhos) conhecem que utilizam a
queima de combustiveis para iluminagAo ou
aquecimento.

Utilize a pagina 1 do Caderno de Exerdcios.

AvaliacAo

Faca perguntas como:
Que é um combustivel?
Que é que acontece quando uma coisa

arde?
Quais dos seguintes combustiveis papel,

madeira, carvAo, gas, petroleo, gasolina sgo
utilizados para ilutninacAo?

Quais dos segaintes combustiveis gas,
oleo, pare!, petroko, carvAo, madeira se usam
ou us_aram para aquecimento?

Quais dos seguintes aparelhos fogAo a
gas, lareira, candeeiro a petreleo, candeeiro da
rua, vela, frigorifico e secador de cabelo pro-
duzem luz por queima de urn combustivel?

01111ill1111111110111111111111111111111



CI Objectivo

.10C.421 Descrever como funciona uma lanterna de
1. pilhas.

400
Cloi Construir urn circuito electric° com uma lAm-

bCla pada, fio de cobre e uma pilha.
Identificar onde e como se produz energia
electrica e como se transporta.

Apresentacito da Lick'

Mostre uma lanterna de pilhas, acenda-a e diri-
ja a luz para uma parede da sala. Pergunte se a
luz que a lanterna da a produzida pela queima de
alguma substAncia. Pergunte se algum aluno sabe
o que faz a lanterna dar luz. Desmonte a lanter-

na e mostre como 6 construida e como funciona.
Arranje uma pilha, uma lampada e dois

bocados de fio isolado. Ligue as extremidades
dos fios a pilha e a lAmpada, de modo st formar
urn circuito fechado. Explique que a luz se
acende, porque existe um circuito: a electricidade
passa atraves da lAmpada. Desligue uma das ex-
tremidades de urn fio e explique que nAo ha luz,
porque o circuito esti aberto.

Pergunte aos alunos se conhecem outros usos
da electricidade, alem da luz.

Expliqde que a electricidade que vem para as
nossas casas e ruas nAo a produzida por pilhas. A
electricidade produz-se em grandes centrais elec-
tricas, hidroelectricas ou termicas. As centrais

A Luz Electrica

Corn certeza ja usaste uma lanterna de
pilhas. Sabes como a que ela di luz? Sera
que tem alguma coisa a arder la dentro?
Claro que nAo.

Abrindo a lanterna poderas ver que ela 6
formada por uma lampada, uma lente para
dirigir a luz, urn tubo onde estAo algumas
pilhas e um interruptor para acender e
apagar.

Quando se liga o interruptor, a elec-
tricidade passa das pilhas ao fio que ha den-
tro da lAmpada, que aquece tanto que fica
amarelo e brilhante, produzindo luz.

No desenho abaixo, esta representado de
urn modo simples o que se passa na lanterna.

A electricidade que se produz nas pilhas
passa atraves dos fios ate a lampada e volta
As pilhas. Forma-se assim urn circuito.

Temos luz electrica nas nossas casas, nas



hidroelectricas aproveitam a forga da agua a cair
e as termicas queiniam petroleo carvAo.

Ensine os alunos a fazerem um torniquete com
um quadra -.o de papel e um prego de papel.

Diga-lhes para o colocavem numa corrente de
agua (da torneira) para observarem como gira.
Compare corn as grandes turbinas das centrais

idroelectricas que se movem por accAo da forga
(la agua a cair. Mostre tambem uma gravure de
um moinho de agua, explicando para que se
utilizava.

Explique que a electricidade 6 corduzida ate as
nossas casas atraves de fios. Ensine-os a nao
tocarem em fios electricos caidos, devido ao
perigo de apanharem choques.

Utilize a pagina 2 do Caderno de Exerckios.

Ave liacio

Faga perguntas como:
Que produz a luz numa lanterna de pilhas?
A lAmpada fica brilhante devido a qua?
Conheces outros aparelhos que funcionem a

electricidade?
Onde se produzaa electricidade que usamps.

nas nossas casas?
Que tipos de centrais electricas ha?
Quais os combustiveis que se usam nas cen-

trais termicas?
Que faz anaar as turbinas das centrais

hidroelectricas?

ruas, nos carros, etc. Tocamos num interrup-
tor e, num instante, temos uma lampada
acesa. Passa-se o mesmo que na lanterna. A
*electricidade que ilumina as nossas casas nAo
vem de pilhas, mas sim de centrais electricas..

A electricidade vem de centrais electricas
(hidroelectricas ou termicas) atraves de
cabos.

Nas centrais hidroelectricas, turbinas
transformam a forga da Agua a cair em
energia electrica. 0 desenho mostra o fun-
cionamento de uma central. As turbinas fun-
cionam da mesma maneira que uma azenha
com a forga da agua a cair.

As centrais termicas funcionam queimando
petroleo ou carvAo. 0 vapor de agua
resultante faz mover as turbinas que pro-
duzem energia electrica.

5
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Objectivo

Reconhecer que o Sol emite energia ra-
diante (luz e calor) e que 6 a maior fonte de
luz e calor da.Terra.

Apresentacio da Livia
Peca a um aluno para ler o texto cor-

respondente a ligAo. Faga perguntas de inter-
pretaglio.

Apague todas as luzes da sala e pergunte aos
alunos de onde vem a luz que entra pelas janelas.

Se o dia estiver nublado, explique que a luz
que recebemos vem do Sol, embora as vezes este
nao se veja.

Explique que o Sol, alem de dar luz, tambem
di calor. Pode-se it para a praia no Vera°, por-
que o Sol di calor.

Explique aos alunos que vao fazer uma ex-

. . ;,4)

. `-i

.
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;
A Luz e o Calor do Sot

De noite, nao recebemos a luz do Sol e,
por isso, nao ha luz. De noite, só nao
ficamos completamente as escuras, quando a.
Lua aparece e as estrelas brilham.

0 Sol 6 uma estrela, a estrela mais Pro -
xima da Terra. g do Sol que a Terra recebe
a maior parte da luz e calor.

A luz e o calor slo formes de energia. 0
Sol 6 a principal fonte de energia da Terra.

Ji sabes que a luz e o calor podem vir da
queima de combustiveii ou da electricidade.
Sera que o Sol tern electricidade ou esti a
ardor?

0 que acontece 6 que o Sot 6 uma esfera
enorme cheia de gases brilhantes e quentes.
Os gases estlio sempre a libertar energia na
forma de luz e calor.

ryr



periencia para ver se o Sol da calor ou nao.

Arran je um termometro e duas vasilhas apro-
ximadamente do mesmo tamanho e corn a mesma
quantidade de agua. Diga aos alunos para colo-
carem uma I luz do Sol e outra d sombra (pode
ser dentro da WO. Passada uma ou duas horas,
peca a um aluno para recoiher as vasilhas e para
medir a temperatura da agua em cada uma.

Mencione que em varios locais jit se constroem
casas aquecidas no Inverno pela luz do Sol. Ex-
plique ligeiramente como funcionam os sistemas
de aquecimento solar.

Utilize a pagina 3 do Caderno de Exercicios.

Avaliacao
Pap perguntas como:

Donde vem a maior parte da luz e do calor
que temos na Terra?

Achas que a luz do Sol 6 proveniente de
electricidade?

Porque 6 que de noite nao conseguimos
ver?

Como 4 formado o Sol?
Como 6 que o Sol di luz e calor?

BEST COPY AVAILABLE 17



Object Ivo
Reconhecer que os raios solares se propagam
em linha recta.
Identificar objectos opacos e objectos
transparentes e transIticidos.

Apresentactlo da Lica°
Pergunte aos alunos se sabem o que é uma

sombra. Pergunte-lhes que tipos de coisas fazem
sombra quando faz Sol e se sabem porque. Expli-
que que a luz vem em linha recta do Sol. Tudo o
que esta na frente dos raios faz sombra, porque
eles nao podem passar.

Acenda urn foco de luz (lanterna de pilhas) e
dirija a luz para uma parerie. Explique que a luz
esti a propagar-se em linha recta. Coloque urn
objecto opaco na frente da lanterna e chame a
atencao dos alunos para a sombra. Os raios de
luz nao podem passar atraves do objecto; por
isso, resulta uma sombra.

BEST COPY WWII



Explique o que a uma substancia opaca e o
que a uma substancia transparente.

Explique que ate as nuvens fazem sombra, nao
deixando passar os raios de Sol graves delas.

Diga aos alunos que vao fazer um jogo. Arran-
je um aluno voluntario e diga-lhe que o que tem
a fazer 6 apanhar a sombra de um colega. Os
outros alunos procurarto deslocar-se de modo a
que ele nao se aproxime da sombra deles. Quan-
do um aluno for apanhado, passari ele a tentar
apanhar a sombra de um colega.

Utilize a pagina 4 do Caderno de Exercircios.

Ave linao

Riga perguntas como:
0 que 6 a sombra?
Como 6 que a luz se propaga?
Que substancias fazem sombra?
Como se chamam as substancias que dei-

xam passar a luz?
Que substancias transparentes conheces?
Di alguns exemplos de substancias opacas.

Os corpos que nao deixam passar a luz
chamam-se opacos.

Os corpos opacos produzem sombra, por-
que a luz nao pode passar atraves deles.

Coloca agora urn bocado de vidro na
frente da luz da lanterna. A luz passa at:ayes
do vidro. 0 vidro 6 transparente, deixa
passar a luz.

Alguns vidros deixam passar a luz, mas
!A° deixam ver o que esti do outro lado.
Sao transhicidos.

4

T4* '
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()% %Rim% fiesta jaitela estao embaciados. sat) translOcidos. Os idros desta janela sao Itansparentes. A lu/ passa

A lu/ rasa atraqs delcn, nuts nao se i": para o mum lado. -se pant o out ro lado.
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Objectivo
Descrever o que se entende por reflexao da
luz e identificar superficies que reflectem a
luz.

Apresentagio da Licao

Mostre um espelho e pergunte para que serve.
Pergunte aos alunos como é que o espelho per-
mite vermo-nos a nos mesmos. Explique o que se
passa.

Apague as luzes da sala e feche as cortinas.
Projecte a luz de uma lanterna de pilhas num
espelho de modo que se reflicta para uma das
paredes da sala. Pergunte onde esti a luz que ilu-
mina a parede. Explique que a superficie do
espelho, sendo lisa e brilhante, modiflca a
direccao da luz.

Ref !exit() da Luz

JA experimentaste par urn espelho em
frente de uma luz e ver o que acontece?

0 espelho reflecte a luz que recebe. A luz
nAo passa atraves do espelho, mas sim volta
noutro sentido, isto 6, reflecte-se.

Quando te Os num espelho, o que estAs a
ver 6 realmente uma imagem de ti proprio,
que resulta da reflexAo da luz. Os raios de
luz, ao baterem sobre o teu corpo, reflectem-
-se para o espelho. No espelho, voltam a
reflectir-se e chegam aos teus olhos. Este é o
modo como te yes.

Quase todos os objectos reflectem a luz,
uns mais, outros menos. Os espelhos
reflectem toda a luz que recebem.



Realize a mesma experiencia num dia de Sol
em que os raios solares entrem pelas janelas, de
modo a modificar o Angulo em que a luz incide.
(Faca no quadro urn esquema do que se passa
corn a luz, mantendo presente que se propaga em
linha recta).

Explique que ha substancias ou superficies que
sao transparentes e que tambem reflectem a luz,
como os vidros e a agua dos rios e dos logos. Se
possivel, mostre gravuras.

Utilize a pagina 5 do Caderno de Exercicios.

Ave NOW

Fags perguntas como:
0 que é que significa reflectir a luz?
Qual destes objectos reflecte mais a luz: urn

papel ou urn vidro?
Que se passa quando to yes num espelho?
Que superficiep conheces que reflectem a

luz?

11
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Objectivo

Reconhecer que o fogo produz calor.
Reconhecer que a quantidade de calor que urn
corpo recebe depende da distAncia a fonte de
calor.

Apresentacfto da Licao

Pega a um aiuno para ler o texto cor-
respondente a licAo. Faga perguntas de inter-
pretagAo.

Acenda uma vela e pega aos alunos para apro-
ximarem uma mAo da chama (sem the tocarem),
para verificarem o calor que parte dela.

Traga para a sala de aula uma lamparina de
alcool. Acenda-a e coloque sobre ela uma vasilha

0 Fogo e o Calor
Ji observaste urn fogAo a gis?
Provavelmente hi um na tua casa. 0

fogAo usa-se para cozinhar os alimentos
atraves do calor. Acende-se a chama do
fogAo e ele comega a dar calor aos reci-
pientes com os alimentos. 0 fogo di calor.

E tambem o fogo da lareira que aquece
muitas casas no Inverno.

Repara na gravura da pagina seguinte. As
pessoas estao perto da lareira para receberem
calor.

A pessoa que esti mais perto da lareira
recebe mais calor. A que esti mais longe
recebe menos calor. Quanto mais longe da
fonte de calor menos calor se recebe.



corn agua. Depois de uns momentos, pega a urn
aluno para verificar a subida na temperatura da
agua, introduzindo um dedo na agua.

Arranje uma lampada e acenda-a. Pega a um
aluno para aproximar a sua mAo da limpada
(fonte de calor) e pergunte-lhe o que sente. Diga-
-lhe para afastar a mAo da lampada e pergunte-
-lhe se agora sente o mesmo 6alor.

Utilize a pagina 6 do Caderno de Exercicios.

Avallacgo

Faga perguntas como:
Que 6 que o fogo produz?
Sabes o nome de urn aparelho ou m_ iquina

que usa o calor produzido pelo fogo?
Como 6 que muitas pessoas usam o fogo?
Uma pessoa longe de uma lareira recebe

mais ou moos calor que uma que esti perto?

13
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Exercicio de Revisao
Verdadeiro ou Fa Iso?

Le cada uma das frases seguintes.
Se a frase for verdadeira, escreve V no espaco em branco;
se for falsa, escreve F.

Combustivel 6 tudo o que arde.

---2. A maior parte do calor da Terra vem da queima de corn-

bustiveis.

_3. A electricidade produz luz.
_4. 0 Sol di luz e calor.
5. A luz desloca-se em linha recta,
6 Uma substancia opaca deixa passar a luz.

7. Urn espelho reflecte a luz.
8 Uma pessoa perto de uma fogueira recebe menos calor do

que uma que esta longe.

14
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Objectivo

Descrever as caracteristicas prOprias dos tres
tipos de astros: estrelas, planetas e cometas.
Reconhecer que o Sol 6 uma estrela e que a
Terra e a Lua sao planetas.

Apresentacao da Liao
Peca aos alunos para lerem o texto da licao e

observarem as gravuras das paginas 16 e 17. Rica
perguntas como:

Que tipo de astro 6 o Sol? (estrela, planeta
ou cometa)?

Que tipo de astro 6 a Terra? (estrela,
planeta ou cometa)?

Porque nao se veem as estrelas e os planetas
de dia?

Ja alguma vez viram um cometa?
Mostre gravuras do Sol, de planetas e de come-

tas (fotografias, se possivel), fazendo a com-
paracao.

Os Astros: Estrelas, Planetas e Cometas

r1

16

Corn certeza ji olhaste para o ceu numa
noite sem nuvens. Viste muitos pontinhos a
brilhar. Sao os astros: estrelas e planetas.

Se reparaste bem, algumas dessas luzinhas
no du pareciam maiores do que outras.
que umas estao mais longe e outras mais per-
to. Algumas pareciam tremer. Sao as
estrelas. As estrelas cintilam. Os planetas sao
os que brilham menos. Ji alguma vez obser-
vaste a Lua? A Lua 6 um planeta.

De vez em quando, aparece no au um
outro tipo de astros: os cometas. Os cometas
tem uma forma diferente de todos os outros
astros e aparecem poucas vezes.

Sabes porque 6 que durante a dia nao con-
segues ver todos os astros que ves de noite?



Mostre gravuras de constelagOes.
Diga aos alunos para observarem os astros

numa noite sem nuvens e tentarem localizar uma
constelagao. Explique que os planetas giram
volta de uma estrela d_ onde recebem a luz. A
Terra gira a volta do Sol e hit mais oito planetas
que com ela constituem o Sistema Solar.

A Lua 6 urn planeta que gira a volta da Terra
e, por isso, chama-se satelite da Terra. A Lua
tambem recebe a luz do Sol.

Utilize a pagina 7 do Caderno de Exercklos,

Avalisictio

Fags uma folha de avaliagAo com as seguintes
perguntas:

Qual a estrela mais proxima da Terra?
0 que 6 uma constelagio?
Como se chamam os astros que giram a volta

das estrelas?
Desenha uma constelacao que conhegas.

NAo consegues ve-los, porque a luz do Sol
6 tao brilhante que nao deixa ver as outras
luzes mats fracas. 0 Sol 6 uma estrela. 8 a
estrela que fica mais perto de nos.

As estrelas, como o Sol, do grandee bolas
de fogo. E a luz do fogo que nos vemos.

Os planetas nao tam luz propria, nao cin-
tilam. Nos conseguimos ve-los, porque sao
iluminados pela luz das estrelas.

Algumas estrelas formam grupos com for-
mas proprias. A esses grupos chama-se cons-
telagOes. Ji viste alguma constelagao?

A figura ao lado mostra uma constelagao
que se chama Ursa Major.

17
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Objectivo

Descrever o movimento dos planetas A volta
do Sol.
Nomear os planetas que pertencem ao sistema
solar.

Apresentacao da Licito

Diga aos alunos para observarem a gravura da
pagina 19 que representa os planetas do sistema
solar, respectivas posicoes e 6rbitas.

Explique que quatro dos planetas do sistema
solar do vistveis da Terra a vista desarmada:
Mercurio, Venus, Marte e Jupiter. Urano, Nep-
tuno e Plutao s6 sgo observAveis atraves de um
telescopio.

Chame a atencAo para o tamanho e para o for -
mato dos planetas. Todos os planetas do sistema
solar silo esfericos, mas tem tamanhos diferentes.
Merctirio C o mais pequeno e Jupiter u o maior.
Saturno tem a volta um anel que o distingue dos
outros planetas. Explique que muitos planetas

Mercurio

Venus

Terra

Marte
Jupiter
Saturno

Urano

Neptuno

Plutio

18

0 Sistema Solar
Os astros estAo sempre a mover-se no

espaco. Movem-se geralmente em grupos.
0 sistema solar 6 urn grupo de astros for-

mados pelo Sol, que 6 uma estrela, e por
nove planetas.

A Terra, onde vivemos, 6 urn dos planetas
do sistema solar.

Os outros planetas sAo: Mercurio, Venus,
Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno e
PlutAo.

it natural que ji tenhas visto Venus. Ve-se
facilmente ao anoitecer; por isso, muitas
pessoas chamam-lhe a "estrela da tarde".
Como sabes, Venus nAo uma estrela; por-
tanto, esse nome nAo 6 correcto.

Os planetas andam a volta do Sol, em cir-
culo, seguindo um caminho certo a que se
chama orbita.

Mercurio e Venus sao os planetas que
recebem mais luz e calor do Sol, porque
estAo mais perto dele. Neptuno e Pludo sio
os que recebem menos luz e calor, porque
ficam mais longe do Sol.

Muitos dos planetas nAo se podem ver da
Terra sem urn aparelho prOprio chamado
telescopio e, por isso, nAo se sabe muito
acerca deles. Pensa-se que nAo ha vida (plan-
tas, animais ou pessoas) em nenhum dos
planetas, a Ilk) ser na Terra, porque uns sac)
muito quentes, outros muito frios.

2



tern mais do que um satelite (Lua).
Fa le sobre o tempo que cada planeta leva a

percorrer a sua drbita. Compare-os entre si e ex-
plique a rail:), relacionando corn a distancia ao
Sol.

Pega aos alunos para lerem o texto das paginas
18 e 19 e faga-lhes perguntas de interpretagAo
como:

Qual o planeta mais proximo do Sol?
Qual a forma dos planetas?
Qual o maior planeta do sistema solar?
Qual o planeta que recebe menos luz e calor

do Sol?
Utilize a pagina 8 do Caderno de Exerckios.

Ava Hack)

Distribua pelos alunos folhas de papel corn o
desenho das orbitas dos varios planetas. Pega-
-lhes para desenharem os planetas por ordem e
escreverem os nomes respectivos.

0 tempo que cada planeta leva para per-
correr a sua orbita varia de acordo corn a
distancia ao Sol.

Mercurio leva so 88 dias e Pinta°, o mais
afastado, leva 248 anos.

19

19



20

Objectivo

Explicar o movimento de translagAo da Terra.
Explicar que o calor qt.i.e urn lugar da Terra
recebe do Sol depende da inclinagAo desse
mesmo lugar em relacAo aos raios solares.
Explicar que o movimento de translagAo da
Terra e o responsavel pela existencia das
estacoes do ano.

Apresentacito da Lic Ao

Pega aos alunos para observarem as gravuras
das paginas 20 e 21 e para descreverem o que elas
representam. Diga a um aluno para ler o texto.

Explique que a Terra, tal como os outros
planetas, gira a volta do Sol, percorrendo a sua
orbita no espago de um ano, mais precisamente
365 dias, 5 horas e 49 minutos.

0 movimento de translagAo da Terra di
origem a existencia das estagoes do ano. No
VerAo, o Sol incide quase perpendicularmente
sobre certas zonas da Terra, enquanto que no In-
verno incide mais obliquamente nessas mesmas
zonas. A quantidade de energia radiante, ou seja,

Movimento de Trans legio da Terra

Ji andaste num carrocel? Sabes o que
fazem os cavalinhos? Andarn a volta, seguin-
do sempre o mesmo caminho.

A Terra ands a volta do Sol, tal como urn
cdvalinho a volta do carrocel.

Leva um ano 365 dias a dar uma
volts completa ao Sol, ou seja, a descrever o
movimento de translacdo.

E devido ao movimento de translacAo da
Terra que existem as estagOes do ano.

A medida que a Terra vai girando a volta
do Sol, inclina-se mais para uni lado ou para
o outro. A zona que recebe mais luz 6 mais

20



de luz e de calor que uma dada zona da Terra
recebe, a que faz corn que seja mais frio no In-
verno do que no Veil°.

Mostrando o globo, explique que, quando num
determinado sitio 6 VerAo, noutro 6 Inverno e
vice-versa.

Utilizando um foco de luz e um cartAo branco,
demonstre que, quando a superficie em que a luz
incide esti colocada perpendicularmente em
relagao aos raios de luz, mais energia radiante
(luz mais intensa) 6 recebida por unidade de
superficie do que se estiver colocada obli-
quamente.

Utilize a pagina 9 do Caderno de Exerarcios.

Ave liacio
Flap perguntas como:

Como se chama o movimento da Terra a
volta do Sol?

Quanto tempo demora a Terra a dar uma
volta completa ao Sol?

Em que estagao do ano o Sol esti mais alto,
no Vera° ou no Inverno?

Quando 6 que se recebe mais calor do Sol,
no VerAo ou no Inverno?

quente do que a que recebe menos luz. Na
zona em que hi mais luz do Sol 6 VerAo, en-
quanto que na outra 6 Inverno. Repara no
ponto marcado no globo terrestre. Quando
ele esti mais voltado para o Sol, 6 VerAo;
quando esti mais inclinado em relacAo aos
raios do Sol, 6 Inverno.

Quando 6 VerAo num determinado sitio da
Terra, 6 Inverno noutro.

Por exemplo: quando 6 Vera() nos Estados
Unidos, 6 Inverno no Brasil.

21
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Objectivo
Descrever o movimento de rotagAo da Terra.
Identificar o movimento de rotagAo da Terra
como responsavel pela existencia do dia e da
noite.
Explicar a existencia do movimento de
rotagAo da Terra atraves da variagAo da
posicao aparente do Sol.

Apresentacgo da Lica°

Pega a urn aluno para ler o texto das paginas
22 e 23. Faga perguntas de interpretagAo.

Explique como se pode provar ou concluir que
a Terra gira sobre si propria, observando a
posigAo do Sol no ceu durante um dia.

Demonstre o que se passa com a Terra e o Sol,
utilizando urn candeeiro e um globo terrestre.
Urn modo pratico de demonstrar como a Terra
gira a volta do seu eixo é utilizar uma laranja

Movimento de Rotacito da Terra
Como ja vimos, a Terra gira a volta do

Sol. Alem desse movimento, a Terra gira a
volta de si propria.

Ji jogaste ao piAo? 0 piAo gira a volta de
si prOprio enquanto muda de lugar. Acontece
o mesmo a Terra. A Terra vai andando
volta do Sol, sempre a rodar sobre si
propria. Chama-se a este rodar movimento
de rotacao da Terra.
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atravessada por urn lipis ou arame.
Utilize a pigina 10 do Caderno de Exercfcios.

Avails*,
perguntas como:

Que tipo de movimentos descreve a Terra?

g dia ou noite na parte da Terra voltada
pars o Sol?

Quanto tempo leva a Terra a dar uma volta

sobre si mesma?

Como se chama o movimento que a Terra
descreve em 24 horas?

Qual a cause da existencia dos dias e das

noires?

A Terra leva 24 horas, ou seja, um dia a
dar uma volta completa sobre si prOpria.

Ji pensaste porque seri que todos os dias

o Sol aparece de mania e desaparece lk
noite?

O que acontece 6 que a Terra val rodando
e assim urn lugar flea umas horas iluminado
e outros is escuras.

Repara na gravura. 0 candeeiro representa
o Sol; e o globo, a Terra.

O lugar marcado no globo esti a receber
luz; por isso, 6 de dia. No lado contririo nao
hi luz; 6 de noite. Se rodarmos o globo imi-
tando a Terra, o lugar marcado cada vez vai
recebendo menos luz ate que Pica is escuras.

Se a Terra nao rodasse, haveria lugares
onde seria sempre dia e outros onde seria
sempre noite.

a
s ,,
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Objectivo
Compreender que, devido ao movimento de
rotagio da Terra, enquanto numa das faces

da Terra 6 noite, na outra 6 dia.
Relacionar o movimento aparente do Sol
durante o dia corn a diferenga de horas entre
as costs Leste e Oeste dos Estados Unidos.

Apresentacao da Licio

Esta lick) é uma continuacao da ligio anterior
sobre o movimento de rotacao da Terra. E

necessario que os alunos tenham compreendido
bem que o Sol a° ilumina, ao mesmo tempo,
todas as partes da Terra. Pega aos alunos para
lerem o texto e observarem as gravuras.
Explique-lhes que houve necessidade de dividir a
Terra em 24 zonas horarias, cada uma com uma
hora de diferenca da precedente. Isto justifica-se
pelo facto de se tornar pada) e logic° que o Sol

r.

24
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Os Fusos Horgrios
A Terra roda sobre si mesma como um

piao, ao mesmo tempo que gira a volta do
Sol. Quail& um dos lados esti a receber
o outro esti is escuras.

Quando o Sol esti a nascer no lugar onde

to vives, noutros lugares esti a par-se.
Sup& que onde vives o Sol nasce is 6

hams da manha. No lugar onde o Sol esti a
par-se ngo podem ser 6 horas da rnanhA,
porque 6 quase de noite. Por isso, a Terra
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nap aproximadamente a mesma hora (nAo ao
mesmo tempo) nas varias region da Terra.

Mostre uma laranja descascada e explique que
os fusos horarios sAo semelhstntes aos sous
gomos.

Utilize um mapa-mundi, ou um mapa dos
Estados Unidos que tenha os fusos horarios, e
ensine os alunos a determinar as horas em qual-
quer lugar, dadas as horas num lugar deter-
minado.

Utilize a pagina 11 do Caderno de Exercicios.

Ave liacito

Mostre um mapa dos Estados Unidos que
tenha fusos horsirios. Indique onde se localizam
as principaio cidades e pergunte:

Que horas silo na tua casa, quando em
Boston sAo 11 horas da manhA?

Que horas sAo em Los Angeles, quando em
Chicago sAo 5 horas da tarde?

Que horas sAo na tua casa, quando em
Miami sAo 8 horas da manhA?

foi dividida em 24 zonas, ou fusos, cads
uma com uma hora de diferenca da anterior.
Deste modo, qualquer pessoa pode saber que
horas sAo noutra regiAo do mundo, se olhar
para um mapa e contar o numero de fusos
que separa os dois lugares. Por exemplo,
quando o Sol nasce as 6 horas da manhA
numa zona, na zona anterior ji nasceu e sAo
7 horas e na zona seguinte ainda nAo nasceu
e sao 5 horas.

A gravura mostra os fusos horarios oos
Estados Unidos. Ha quatro zonas. Quando
na Costa Leste sAo 9 horas, na California
sAo 6 horas.

25
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Objectivo
Reconhecer que a Lua reflecte a luz do Sol.
Compreender que a Lua gira a volta da
Terra, voltando para esta sempre a mesma
face e demorando 28 dias a der tuna volts
completa.

ApreseutacAo da Lido
Pena a um aluno para ler o texto corres-

pondente I licito.
De material aos alunos para realizarem a ex-

periencia ilustrada na pagina 27.
Explique aos alunos a semelhanca entre a bola

da experiencia e a Lua. Os alunos jai deverbo
saber o que e o movimento de mutt*, e o que 6
o movimento de translaglio. 0 que podera ser
confuso no caso da Lua 6 que a Lua di uma
volts completa sobre si propria ao mesmo tempo
que di tuna volta I Terra, isto 6, o movimento
de rotacbo e o movbnento de translacAo tern am-
bos uma duracbo aproxlmada de 28 dias.

26

A Lust, A Lua ve-se da Terra durante a noite c as
vezes durante o dia. Por vezes, parece muito

Cora certeza, ja ouviste falar das viagens a brilhante.
Lua. Em 1969, dois astronautas inericanos. A Lua nib tern luz propria, nio 6 ulna

andaram_pela..primeizasez
A Lua 6 o astro mais pr6ximo da Terra..
A Lua 6 urn satelite da Terra. Um satelite

6 um planeta que gira I volts de outro
planets.

Alguns dos planetas do sistema solar tern
tarnberwpequeninos planetas (Lugs) a sua
volta.

I

a

a

%a.

er*

que eta reflecte a luz do Sol.
A Lua tambem tem movimento de

translacio e de rotacbo. Gira I volta da
Terra e roda sobre si propria.

A Lua levy exactamente o mesmo tempo
28 din a dar uma volta I Terra e

sobre si prOpria.

I
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Arranje dois alunos voluntirios para represen-
tarem a Terra e a Lua. Ensine o aluno que
representa a Lua a deslocar-se num circulo sem-
pre voltado para o aluno que representa a Terra.

Demonstre como a Lua esti sempre a rodar
sobre si propria, enquanto gira a volta da Terra,

Utilize a pagina 12 do Caderno de Exercfcios.

Avaliacio

Pergunte aos alunos:
A Lua é uma estrela, um planeta ou um

cometa?
Como se chamam os planetas que giram

volta de outros planetas?

A Lua tern luz prepria ou recebe-a do Sol?
Quanto tempo demora a Lua a dar uma

volta completa sobre si mesma?
Quanto tempo leva a Lua a dar uma volta

comply' Terra?

Experiencia

Arranja uma bola de tenis ou de beisebol,
urn bocado de folha de aluminio e um foco
de luz. Cobre a bola corn a folha de
aluminio.

A bola representa a Lua; e o foco de luz,
o Sol.

Apaga as luzes da sala e dirige o foco de
luz sobre a bola.

Como to parece a bola? Donde vem a luz
que ela transmite?

A Lua reflecte a luz do Sol do mesmo
modo que a bola reflecte a luz do foco.

27
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Objective

Explicar a mudanca do aspecto da Lua.
Dizer os nomes das quatro fases da Lua.

Apresentagio da Lido
Pergunte aos alunos qual a forma da Lua e

quem ji observou os virios aspectos que ela
apresenta. Se algum aluno se mostrar conhecedor
das fases da Lua, diga-lhe para fazer um desenho
no quadro.

Fa le sobre as grawras das piginas 28 e 29, ex-
plicando que da Terra se se ve a parte iluminada
da Lua e que, como a Lua esti a girar d volta da
Terra, essa parte iluminada nem sempre se ve
toda.

Na figura da pigina 29, quando a Lua se en-
contra na posiolo 1, a parte iluminada esti no
lado oposto a Terra e, portanto, um observador
na Terra nAo a consegue ver.

A posicAo 2 corresponde ao Quarto Crescente.
Urn observador na Terra ve aproximadamente
metade da face iluminada da Lua.

Na posicAo 3, a face iluminada da Lua esti

As Fases da Lua
viste a Lua corn algum dos aspectos

destas Bravuras? g natural que sim.
A Lua nAo muda de forma. 0 aspecto

com que a vemos 6 que varia.
Como ji sabes, o Sol so ilumina uma

metade da Terra de cada vez. Corn a Lu...
acontece o mesmo. Quando nos olhamos da
Terra, podemos ver a metade da Lua que
esti iluminada, ou so parte, dependendo das
posicoes da Terra e do Sol.

De semana a semana a Lua apresenta uma
das formas representadas na gravura.

28
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totalmente voltada para a Terra e, por isso, 6 a
Lua Cheia.

Na posicAo 4, a Lua volta a apresentar so
metade da face iluminada. g o Quarto
Minguante.

Desenhe uma circunferencia no chit° da sala.
Ao lado coloque um candeeiro aceso (represen-
tando o Sol). Um aluno colocar-se-a no meio do
circulo representando a Terra e um outro
deslocar-se-a sobre a circunferencia corn uma
bola grande na mAo (Lua). 0 aluno que esti ao
centro (Terra) ira identificardo as fases da Lua.

Utilize a pagina 13 do Caderno de Exercfcias.

Ava liacAo

Peg aos alunos para observarem o cbu a
noite, durante uma s6rie de dias, desenharem
num papel o aspecto da Lua em cada dia e
escreverem a data. Passado um mes, podera
perguntar -Ihes:

A Lua apresentou sempre o mesmo aspecto
ou nAo?

Quanto tempo levou a Lua a voltar a
apresentar o mesmo aspecto?

Em que dia foi Lua Cheia?
E Quarto Crescente?

Quando a face iluminada da Lua 6 a que esti voltada chama-se
para a Terra, a Lua ve-se como urn circulo brilhante: O Lua Cheia.

tik chama-se
Uma semana mais tarde tern este aspecto: VP Quarto Minguante.

A seguir a Lua deixa de se ver: a Lua Nova.

Uma semana depois, A Lua volta a apresentar metade chama-se
da face iluminada: Quarto Crescente.

Costuma dizer-se que a Lua é mentirosa.

Quando apresenta a forma a (diz que vai crescer), é Quarto
Minguante e esta a diminuir.

Quando diz que vai diminuir D é Quarto Crescente.
29
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Exercicio de Revisio

Verdadeiro ou Falso?

Le cada uma das frases seguintes.
Se a frase for verdadeira, escreve V no espaco em branco;
se for falsa, escreve F.

1. Ha trios tipos de astros: estrelas, planetas e cometas.

2. 0 Sol 6 urn cometa.

3. 0 sistema solar 6 constituido por dez astros.

4. 0 planeta mais proximo do Sol 6 a Terra.

5. A Terra leva 365 dias a dar uma volta ao Sol.

-- 6. A Terra esta sempre a girar.

_ 7. Na Terra ha 20 fusos horarios.

8 Quando a Lua tem uma forma redonda e brilhante, 6

Lua cheia.
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Objectivo

Reconhecer que a Terra exerce forga de
atraccAo sobre todas as coisas e que o peso 6
consequencia dessa forga.
Indicar a direccAo da forga da gravidade.

Apresentacio da Lica°
Atire uma bola para o ar. Deixe-a cair e

pergunte aos alunos porque 6 que a bola cai.
Digit a um aluno para saltar e ficar no ar.
Pergunte -Ihe porque nAo pole ficar no ar.
Mostre varios exemplos e deixe os alunos con-
clufrem que todas as coisas sAo atraidas para a
Terra pela forga da gravidade.

Mostre uma gravura da Terra e explique que
parece que ha alturas em que alguns dos
habitantes da Terra estAo de pernas para o ar, o
que nao acontece.

As pessoas andam sobre a Terra sempre

A Forca da Gravidade
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Quando atiras a tua bola para o ar sabes
que ela vai cair. Ji pensaste porque sera que
todas as coisas que se atiram para cima
caem?

Todas as coisas que caem sao puxadas
para a Terra por uma faro que se chama
forca da gravidade.

As coisas pesam porque sgo atraldas pela
forca da gravidade.
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atrafdas pela forga da gravidade, que se faz sentir
na direcgAo vertical de cima para baixo. Arranje
uma balanga de mola ou construa uma corn urn
copo de papel e urn elastic°. Diga aos alunos
para pesarem varios objectos, anotando os
resultados. Relacione a forga da atraccilo da
gravidade corn a deformacAo que a mola sofre ou
o elastic°. Explique que a forca da gravidade s6
se faz sentir numa determinada zona a volta da
Terra. Fora dessa zona as coisas flutuam ou sao
atrafdas por outros astros (por exemplo a Lua).

Utilize a pagina 14 do Caderno de Exerckios.

Ave liacilo

Faga perguntas como:
Que faz corn que as coisas caiam?
Qual a direcgAo em que a forga da

gravidade se faz sentir?
Que faz corn que todas as coisas tenham

peso?
Porque é que algumas coisas flutuam?

Se nao existisse a forca da gravidade an-
dariamos a flutuar no espaco. JA imaginaste
o que aconteceria se quando das um salto
nao fosses puxado para baixo?

Para alem de uma certa distancia a forca
da gravidade deixa de se exercer.

Os foguetOes espaciais que foram a Lua,
foram tao longe que quase nao eram atraidos
pela forca da gravidade da Terra.
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ce$ Objectivo

1.0
Descrever como se comp& a superficie da
Terra.

&I*
Nomear alguns dos acidentes geograficos da
crosta terrestre.

CIOC-
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Apresentaglio da Lica°
Peva a um aluno para ler o texto corres-

pondente a e faca perguntas de inter-
pretagio.

Mostrando um globo, explique que a maior
parte da superficie da Terra esta coberta por
agua: oceanos, mares, lagos e rios. Ensine aos
alunos a localizarem no globo a parte coberta de
agua.

Explique que a parte solida da Terra se divide
em sete partes chamadas continentes: Europa,
Africa, Asia, America do Norte, America do Sul,
Australia e Antartida.

Use um mapa mundi e faga perguntas como:

A Superficie da Terra

ASIA

CP

AMERICA
DO
SUL

USTRALI

Olha para urn globo terrestre. Como yes a
maior parte da superficie da Terra, que o
globo representa, esta coberta por agua que
forma os mares, lagos e oceanos.

A parte solida da Terra esta dividida em
sete partes, chamadas continentes: Europa,
Africa, Asia, America do Norte, America do
Sul, Antartida e Australia.



Mostra no mapa onde esti a America do
Sul.

Pode -se ir por terra da Am_erica do Norte
para a Europa?

E da America do. Norte para a America do
Sul?

Mostra o caminho que seguirias para ir da
America do Sul para a Africa.

Explique o que 6 uma montanha, uma planicie
e um planalto, mostrando gravuras (fotografias
se possivel).

Diga aos alunos para fazerem o exercicio na
pagina 15 do Caderno de Exercicios.

Avallagio
Riga perguntas como:

De que esti coberta a maior parte da
superficie da Terra?

Quantos continentes hi na Terra?
Quais os nomes dos continentes?
0 que 6 uma montanha?
0 que a uma planicie?
Como se chama uma extend° de terreno

piano a grande altura?

Na parte continental da Terra hi mon-
tanhas, planicies e planaltos. A figura ao
lado mostra uma montanha. Uma planicie 6
uma grande extend° de terreno (solo) piano.
Quando hi extensOes de solo piano em
lugares elevados chamam-se planaltos.

0 lugar onde vives fica numa planicie ou
numa montanha?

A representa uma montanha.

representa urn planalto.

C representa uma planicie.
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Objectivo

Descrever o que 6 um vulcAo e a relacAo entre
os vulcaes e a formagAo de montanhas.
Descrever o modo de formagAo das rochas
sedimentares.

ApresentacAo da Lica()

Pega aos alunos para lerem o texto cor-
respondente BO°. Pergunte quern 6 que ja
ouviu falar de urn vulcAo e o que 6 urn vulcAo.
Explique que os vulcoes existem devido a
pressOes muito grandes no interior da Terra, o

Formacilo da Superficie da Terra
A superficie da Terra 6 constituida por

rochas de varias cores, formas e tamanhos e
pelo solo.

0 solo forma-se por destruicAo das rochas.
As pedras vAo batendo umas contra as
outras por accAo do vento e da agua e vdo-se
partindo de modo a formar particulas pe-
queninas como na areia e no solo.



que faz corn que as rochas liquidas (magma) que
la existem se escapem para o exterior atraves de
fendas.

Para explicar melhor o que é a pressao, encha
um frasco de esguicho com agua. Aperte-o e peca
aos alunos para repararem que a agua sai porque

esti a apertar o frasco e porque a pressAo (forca)
la dentro se tornou muito grande. A agua sai
pelo buraco onde a saida é mais

Ensine os alunos a fazerem um modelo de urn
vulclio com gesso ou plasticina. Poderllo ate
pinti-lo corn tinta em spray.

E sabes como se formam as rochas?
0 centro da Terra esta cheio de liquidos

muito quentes, formados por rochas fun-
didas (derretidas).

Estas rochas fundidas, a que se. chama
magma, por vezes conseguem sair por fendas
que existem a superficie. Quando isso
acontece, o liquido arrefece e forma rochas
solidas (lava). Muitas montanhas e ilhas
formaram-se e formam-se por este processo.
Chamam-se vulcaes. A figura da pagina
anterior é um exemplo de uma montanha
formada por urn vulcao.

Ha outras rochas que se formam no fundo
do mar.

Os rios transportam para o mar agua corn
areias e lama. Quando essa agua chega ao
mar, a areia, a lama e restos de animais e
outros materiais depositam-se no fundo e en-.
durecem formando rochas sedimentares.
Algumas ilhas ao largo da costa formaram-se
por este processo.

Estas rochas tem por vezes um aspecto de
camadas e apresentam restos de conchas de
animais, devido ao modo como se for-
maram.
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Diga aos alunos para lerem as instrugoes para
a primeira experiencia da pagina 38 e de-lhes
material para a realizarem. Compare corn a
deposicAo de sedimentos que se passa no fundo
dos mares e na foz dos rios. Mostre Bravuras de
rochas sedimentares.

Diga aos alunos para fazerem o exercicio na
pagina 16 do Caderno de Exerarcios.

Avaliacio
Flap perguntas como:

0 que 6 urn vulcao?
Como se chamam as rochas liquidas que

saem do interior da Terra?
Como se chamam as rochas que se for-

maram nos fundos dos mares?
Que aspecto tern as rochas sedimentares?

Experiencia
1) Deita areia, pedrinhas e terra num frasco
que tenha tampa. Junta agua ate estar quase
cheio. POe a tampa no frasco, agita e deixa
ficar durante algum tempo ou de um dia
para o outro.

Repara nas camadas que se formam no
fundo do frasco. g semelhante ao que se
passa corn as rochas sedimentares. Nalgumas
delas notam-se bem as camadas.

2) Recolhe algumas pedras na tua rua e traz
para a escola. Arranja tambem giz.

Junta-as as de um colega. Experimenta
quais as que consegues riscar corn a unha.
Divide as pedras ern dois grupos: as que con-
segues riscar corn a unha e as que nao con-
segues.

Repete corn urn prego. Faz tres grupos.
Experimenta riscar umas corn as outras.

Qual a mais mole? Qual a mais dura?

384
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Objectivo

Explicar o que se entende por rochas igneas,
rochas sedimentares e rochas metamerficas,
relacionando-as corn o modo como se for-
maram.
Dar urn exemplo de cada urn destes tipos de
rochas e as suas utilidades.

Apresentacao da Licio
Pep aos alunos para lerem o texto cor-

respondente I BO°. Mostre vitrias rochas e fale
das semelhancas e diferengas entre elas: cores
variadas, dureza diferente, formadas por grAos
ou laminas e homogeneas.

Fa le sobre a utilidade de cada uma dessas

As Rochas
Jul viste que ha rochas muito diferentes

umas des outras. He rochas brancas, cinzen-
tas, castanhas e ate azuis e verrnelhas. He
rochas muito duras e he outras que ate se
podem riscar corn a unha.

Tudo isso depende do modo como se for-
maram e do material de que sgo feitas. 0
granito a uma rocha muito dura que se usa
para construir casas.

As rochas como o granito formam-se por
arrefecimento do magma dos vulcOes.
Chamam-se rochas fgneas.

0 calcario 6 uma rocha mais mole que o
granito. Se deitares algumas gotas de vinagre
sobre um bocado de calcario, ale liberta
gases.

0 calcario 6 uma rocha sedimentar. As
rochas sedimentares formam-se, como je
vimos, por deposicAo de bocados de outras
rochas e de restos de animals no fundo do
mar. Acontece que existem rochas sedimen-
tares no interior dos continentes e nas mon-
tanhas. Essas montanhas foram fundos de
mares he muitos anos e transformaram-se ern

A fotografia acima mostra urn bocado de granito.

A fotografia abaixo mostra calcdrio. Se reparares bem veras
marcas de conchas e de restos de animals.

39
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rochas, relacionando-as com as suas pro-
priedades.

Explique que as rochas igneas se formaram por
arrefecimento do magma proveniente de vulcoes;
as rochas sedimentares formaram-se por
deposigao de detritos no leito dos rios e no fundo
dos mares; e as rochas metamOrficas formaram-

-se por transformacaes das rochas igneas ou
sedimentares sob determinadas condicOes de
pressAo e temperatura. As rochas metam6rficas
evidenciam por vezes caracteristicas pr6prias das
rochas de que sAo provenientes, como cor e
aspecto.

Utilize a pagina 17 do Caderno de Exercicios.

40

montanhas devido a enormes pressoes no in-
terior da Terra. A forca fez com que os fun-
dos dos mares subissem e se transformassem
em montanhas. As rochas ficam como que
dobradas.

Algumas vezes, as rochas igneas ou
sedimentares, que estAo a grande profun-
didade, transformam-se por accAo do calor e
da pressao, formando rochas metamerficas.
0 marmore é uma rocha metamorfica.

A fotografia acima mostra um bocado de mirmore.



Avaliagao

Faga perguntas como:
Que sAo ou como se formaram as rochas

igneas?
Que sgo rochas sedimentares?
Que sAo rochas metamorficas?
Como se chamam as rochas formadas por

arrefecimento do magma dos vulcees?
0 granito a uma rocha ignea, sedimentar ou

metamorfica?
0 calcario 6 uma rocha metamorfica,

sedimentar ou magmitica?
0 marmore 6 uma rocha metamorfica,

sedimentar ou magmatica?

Experiencia

Estende um pouco de plasticina numa
mesa. Toma um bocado de plasticina de
outra cor e estende-a sobre a anterior. Faz
isso corn mais duas ou tres cores.

O que resulta 6 semelhante as camadas das
rochas sedimentares.

Se empurrares as duas extremidades, uma
contra a outra, a parte do meio levanta-se. E
o mesmo que se passa corn algumas mon-
tanhas que se formam por movimentos da
crosta.
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Objectivo
105 Descrever o que se entende por erosAo e dar

exemplos.
11. Explicar os efeitos beneficos e prejudiciais da

W;IT1
erosAo provocada pela itgua e pelo vento.
Descrever alguns metodos de impedir a
erosAo.

42

Apresentagio da Lica°
Pega aos alunos para lerem o texto cor-

respondente a licAo. Mostre gravuras que ilus-
trem erosAo provocada pela agua e erosAo pro-
vocada pelo vento, como; vales escavados por
rios entre montanhas; pedras polidas por accAo
da agua do mar nas praias; montanhas arredon-
dadas pela accAo do vento; ou rochas polidas
pelo vento.

Explique que muitas vezes a agua da chuva
leva o solo bom, provocando erosio, o que
prejudicial, porque leva o solo Mail e muitas
vezes tambem as sementes.

Explique que a erosAo provocada pelo vento 6
muitas vezes ainda mais prejudicial, porque as

Erosao
Quando chove, as gotas de agua levantam

o solo fazendo lama. A agua da chuva, ao
escoar-se, leva consigo o solo. Chama-se a
isso erosdo. A erosAo 6 a mudanga de solo
ou rochas de um lugar para outro.

Os rios e as correntes de agua sao os
maiores causadores de erosAo. A agua, ao
passar, transporta pedras e solo de urn lado
para outro.
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sementes das plantas sgo tambem sopradas pelo
vento. Mostre como as plantas ajudam a evitar a
erosao provocada pclo vento.

Coloque num tabuleiro um pouco de terra seca
e noutro um bocado de terra coberta de relva.
Diga aos alunos para soprarem sobre ambos e
verificarem o que se passa. A terra seca (sem
plantas) sera soprada, enquanto que a terra com
plantas permanecera na mesma, o que permite
concluir que as plantas impedem a erodo.
Mostre gravuras de barragens ou muros que im-
pedem a erosao provocada pela agua do mar ou
das cheias dos rios.

Utilize a pagina 18 do Caderno de Exercrcios.

O vento tamb6m causa erosAo. O vento,
ao soprar sobre a terra, leva-a de um lado
para outro.

O solo vai depositar-se noutros lugares e
geralmente isso 6 born para as plantas.

A erosAo pode ser prejudicial quando a
agua ou o vento levam a terra necessaria as
culturas.

Uma maneira de evitar que a terra seja
levada pela agua da chuva ou pelo vento 6
plantar drvores ou ervas. As raizes das plan-

,.
ajudam a segurar o solo e impedem que

seja transportado para longe.
Nas margens dos rios constroem-se muros

para evitar que a agua das cheias dos rios
destrua o solo.

Availed°
Rica perguntas como:

0 que 6 a erosAo?
Quais os agentes que causam erosAo?
Como E que a agua provoca erosAo?
Como 6 que o vento provoca erosAo?
Como 6 que as plantas impedem a erosAo?
Como 6 que se pode impedir erosao pela

agua?
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Exerckio de Revisao

Verdadeiro ou Falso?

Le cada uma das frases seguintes.
Se a frase for verdadeira, escreve V no espaco em bronco;
se for falsa, escreve F.

1 A forca da gravidade faz os objectos cairem.

2. Uma planicie 6 uma extensAo de solo aos altos e baixos.

3. Ha 10 continentes na Terra.

4. Os vulcOes muitas vezes formam montanhas._ 5 Os vulcoes produzem rochas sedimentares._ 6 As rochas igneas formam-se por arrefecimento do

magma._ 7 As rochas sedimentares por vezes tern o aspecto de

camadas._ 8 A erosAo 6 provocada so pelo vento.
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A Atmosfera
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Objectivo Apresentacao da Liao
Explicar o que 6 a atmosfera e o que content Pep aos alunos para lerem o texto corres-

pondente a HOW. Pergunte-lhes para que serveExplicar de que 6 composto o ar.
o ar e de exemplos de alguns aparelhos ou objec-
tor que utilizem a fora do ar ou do vento. De
enfase a importancia que o ar tem na vida sobre
a Terra. Todos os seres tiivos necessitam de ar
para a respiracao.

Explique que o ar existe numa camada
bastante espessa, que envolve completamente a

46

A A tmosfera

0 ar faz parte do nosso ambiente. Estd em
toda a parte. 8 indispensavel a todos os seres
vivos. Serve para respirarmos, para as plan-
tas e para Os animals.

0 ar envolve a Terra completamente, for-
mando uma camada espessa a que se chama
atmosfera.

Na atmosfera existem gases, liquidos e
sOlidos.



Terra, como urn cobertor, e que se chama at-
mosfera. A atmosfera 6 formada por ar, que 6
uma mistura de substAncias nos tres estados da
materia: solid°, liquid° e gasoso. Claro que a
maior parte sAo gases, mas existem liquidos,
como a agua das nuvens, e poeiras solidas. Expli-
que tambem que a substAncia mais importante
que existe no ar e o oxigenio. E o oxigenio que
os seres vivos utilizam na respiracAo.

Utilize a pagina 19 do Caderno de Exercicios.

Avaliacslo

Flap perguntas como:
0 que 6 a atmosfera?
Quais sAo os tres estados da materia?
Que ha na atmosfera?
Que solidos existem no ar?
De que do feitas as nuvens?
Como se chama o gas que os seres vivos

precisam para respirar?
De que se compOe o ar?

0 gas que nos precisamos para respirar e
faz parte do ar 6 o oxigenio. As nuvens que
existem na atmosfera do formadas por gotas
de agua. No ar tambem ha poeiras, que sAo
bocados de sOlidos.

As nuvens do formadas por gotas de agua
muito pequeninas, que provem da evapo-
racdo da agua do mar ou dos lagos. A agua
do mar transforma-se num gas, que se
chama vapor de agua e que vai para a at-
mosfera e forma as nuvens.
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Objectivo

psi Realizar uma experiencia que demonstre a

6.
existencia da pressAo atmosferica.4.0

GO* Dar exemplos de aplicagOes da pressAo
atmosferica.

E
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Apresentacito da Licio
Mostre alguns factos que demonstrem a exis-

tencia da pressAo atmosferica, como por exem-
plo: a dificuldade em abrir uma caixa de
papelAo, ou a necessidade de deixar entrar ar
quando se bebe por uma garrafa.

Pega aos alunos para lerem o texto da licAo e
de-lhes material para realizarem as experiencias.

Mostre urn cabide que utilize uma mola de
sucgAo e explique como funciona. Mostre que,
quando nAo se faz forga para colocar a mola,
existe ar por baixo e por cima da mola e ela
consegue-se levantar facilmente. Quando se colo-
ca a mola com forga numa superficie lisa, o ar

Pressao Atmosferica

1+0°)1i i A id ?-quedas faz corn que uma pessoa caia
Como jd vimos o ar tern forca. Urn Ora-

!if,,
to o saco sem o rebentar. Que acontece?
Consegues faze-lo diminuir de tamanho?

impedindo que o apertes. Agora retira o ar
ao saco e volta a amarra-lo. Tenta separar os

0 ar que estd dentro do saco faz form

devagar, porque o ar exerce forca para cima.
Experimenta isto:
Amarra a boca de um saco de pldstico de

modo que fique corn algum ar dentro. Aper-

dois lados do saco. Consegues? 0 que
acontece é que, neste caso, o ar cd fora faz
forca no saco, de modo que o mantem

t. fechado. Chama-se a esta forca do ar
pressao atmosferica. E a pressao atmosferica
que segura esta bomba no chao e que faz
corn que a agua neste copo nao se entorne.



que estava debaixo da mola sai e a forga
(pressAo) do ar ca fora 6 muito major, de modo
que a mola fica presa e 6 preciso uma forga
grande para a desprender (retirar).

Utilize a pagina 20 do Caderno de Exerckios.

Ava liscao

Rica perguntas como:
Como se chama a forca que o ar faz sobre

todas as coisas?
0 que 6 a pressAo atmosferica?
Di um exemplo de um efeito da pressAo

atmosferica.
Conheces algum aparelho que demonstre

que a pressAo atmosferica existe?
Lembras-te de alguma experiencia que

demonstre que a pressAo atmosferica existe?
Realiza-a e explica.

5d
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(Meetly°
Explicar que o ar dilata-se por aquecimento e
contrai -se ;;por arrefecimento.
Explicar que o ar quente sobe e o ar frio desce.

Apresentacio da Licao

Pega a urn aluno para ler o texto da licgo. De-
-lhes material para realizarem a experiencia.

Faga perguntas sobre o que acontece quando se
coloca o frasco dentro da agua a ferver, de modo
a ter a certeza que os alunos compreendem que 6

o ar que se expande. Se tiver facilidade em arran-
jar gelo, coloque o frasco dentro de um reci-
piente com gelo. E importante que os alunos ve-
jam que, quando se arrefece o ar, o bald()
contrai-se, ficando corn as paredes coladas. Ar-
ranje uma panela com agua bem quente e diga
aos alunos para repararem que os vapores e o ar
proximo da panela sobem. De modo semelhante,
diga a um aluno para segurar um recipiente corn
gelo e diga a outro aluno para colocar uma das

1111114'
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0 Ar e as Variacties de Temperatura

Coloca urn balk) na boca de um frasco.
Arranja urn recipiente corn agua bem quente
e coloca o frasco dentro dele. Repara no que
acontece ao

0 ar que esta dentro do frasco, ao
aquecer, aumentou de volume e, por isso, fez
aumentar o tamanho do balk). Diz-se que o
ar se expande. Por outro lado, quando ar-
, efece, ele contrai-se.

(Nand° o ar aquece e se expande, fica
mais leve. Este ar mais leve sobe.

0 ar quente torna-se mais leve que o ar
que o rodeia e sobe. 0 ar frio, pelo con-
trario, desce.
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mAos um pouco acima do Belo e outra abaixo.
Pergunte -Ihe qual 6 a mAo que sente ar mais frio
e qual a que sente ar mais quente. Faga-os con-
cluir que o ar frio desce e o ar quente sobe. Se
tiver aquecimento na sala de aula, diga a um
aluno para subir a uma cadeira, estender urn
brago e pergunte-lhe onde esti mais quente: em
cima ou em baixo.

Como variagAo, poderi colocar um
termometro junto ao sobrado e outro perto do
tecto e pedir aos alunos para lerem as
temperaturas e as compararem.

Utilize a pigina 21 do Caderno de Exercicios.

Ave liagAo

Faga perguntas como:
Que acontece ao ar quando aquece?
E quando arrefece?
Que faz o ar expandir-se?
Que faz o ar contrair-se?
Que faz o ar subir?
Que faz o ar descer?
Como funcionavam os balOes "voadores"

antigamente?

A figura mostra um balAo antigo. Estes
balbes eram cheios de ar quente e, por isso,
subiam e voavam. 0 ar aquecido torna-se
mais leve que o ar ca fora e o balAo, sendo
mais leve que o ar, subia. Hoje em dia, os
balaes ja ntio sao cheios corn ar quente, mas
sim corn hello, que é urn gas mais leve que o
ar.
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(Meetly°
Explicar que o vento e o movimento das
nuvens sio devidos a odstencia de ar a
diferentes temperaturas em diferentes
camadas da atmosfera.

Apresentagio da Li; lio

Relembre o que se falou na lick) anterior: que
o ar quente expande-se, torna-se mais leve e, por
isso, sobe em relagao ao ar mais frio. Explique
que o vento 6 ar em movimento e que esse
movimento do ar se di devido a existencia de ar
a temperaturas diferentes em diferentes camadas
da atmosfera. 0 Sol aquece a Terra e o ar da at-
mosfera, mas nAo aquece tudo por igual. A
superficie da Terra nAo 6 aquecida toda do
mesmo modo, dependendo da inclinacAo da

Movimento do Ar

JA vimos que o ar quente sobe e o ar frio
desce. E este movimento do ar que di
origem ao vento.

Quando o Sol incide sobre a Terra,
aquece-a. Algum desse calor vai para o ar
que esti a superficie. Este ar sobe e ar mais
frio desce ou vem de outros lugares. A este
movimento do ar chama-se vento.

0 vento 6 muito necessirio I vida na
Terra. E o vento que leva as nuvens do lugar

Isr

*Inar

onde elas se formam (sobre os lagos ou
mares) para a Terra, onde elas produzem a
chuva ou a neve.

Ji vimos que o vento tambem 6 impor-
tante na erosAo das rochas, transformando-
-as em solo fertil.

0 vento tambem pode ser prejudicial.
Quando o vento sopra muito forte, parte ar-
vores e destroi casas e culturas.
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Terra. Nets zonas que estao a ser mais aquecidas
o ar tambem aquece mais. Esse ar quente sobe e
ar mais frio vem substitui-lo. Esse movimento do
ar e o vento.

Explique que o vento 6 extremamente neces-
sari°. L o vento que permite o movimento das
nuvens, trazendo-as dos lugares onde elas se for-
mam para a Terra, onde produzem chuva
necessaria a vida.

Utilize a pagina 22 do Caderno de Exerckios.
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Avaliagrto

Faga perguntas como:
0 que 6 o vento?
Que faz corn que haja vento?
Que efeito tern o vento para nos?
Que faz mover as nuvens?
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Exercicio de Revisao

Verdadeiro ou Falso?

Le cada uma das frases seguintes.
Se a frase for verdadeira, escreve V no espaco em branco;
se for falsa, escreve F.

1. Chama-se atmosfera a camada de solo que se cultiva.

2. 0 gas que usamos para respirar é o oxigenio.

3. A pressAo atmosferica é uma forga do ar.

4. 0 ar dentro de urn balk, faz forga para fora.

S. Quando o ar aquece, baixa.

6. 0 fumo de uma chamine sobe, porque esta quente.

7 0 vento é provocado pelas nuvens.

8 0 vento faz mover as nuvens.

:T.
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Objectivo

Reconhecer que a agua existe na natureza em
tres estados fisicos.
Descrever as caracteristicas da agua nos tres
estados fisieos em que existe na natureza.

Apresentaciio da Lica°

Fega a urn aluno para ler o texto corres-
pondente a ligAo. Faga perguntas de inter-
pretacAo, como:

viste agua sada?
Qual é o estado fisico do vapor de agua?,
Quais os tres estados fisicos em que existe a

agua?
Quando 6 que a agua dos lagos gela?
0 gelo é duro ou mole?
Explique quc a agua 6 a unica substancia que

existe na natureza nos tres cstados fisicos, o que
muito importante, porque a agua a necessaria a

todos os seres vivos: as plantas para fabricarem o
seu alimento e aos animais para levarem o

Os Tres Estados da Agua na
Natureza

Ja sabes que a major parte da Terra
coberta por agua. Existe agua nos mares,
lagos a rios e al .a atmosfera.

A agua e a tirilca substancia na Terra que
existe nos estados solido, liquido e gasoso.
Existe em bastante quantidade e e in-
dispensavel a vida dos seres vivos.

A agua dos mares e rios a liquida. Quando
faz muito frio alguma dessa agua congela. 0
gelo é um solid°.

A agua existe na natureza tambem na for-
ma gasosa. Uma parte da agua do mar e dos
lagos consegue escapar-se para a atmosfera,
por urn processo a que se chama evaporaglo,
passando a vapor de agua, que nAo se ye. E
o vapor de agua que ao subir arrefece e far -
ma as nuvens, transformando-se em agua li-
quida novamente.

A agua liquida a transparente e ilk) tern
cor, nem cheiro, nem sabor.

0 gelo a agua s8lida. duro e nao tern
cor, tal como a agua liquida.

0 vapor de agua 6 urn gas invisivel que faz
parte do ar.



alimento a todas as partes do seu corpo.
Mostre um copo corn agua e outro com gelo e

peca a um aluno para dizer algumas caracteris-
ticas de cada estado da igua.

Explique que a agua E incolor, inodora, in-
sipida e transparente. Explique tambem que o
vapor de agua 6 invisivel. 0 ar que sai dos
pulmoes quando expiramos esti cheio de vapor
de agua. Se pusermos um espelho a frente da
boca, ele fica embaciado, cheio de pequenas
gotas de agua. Quando esti muito frio, o ar que
sai da nossa boca condensa-se imediatamente e
forma como que uma nuvem.

Utilize a pagina 23 do Caderno de Exercicios.

Avallacio
Flap perguntas como:

0 que 6 o vapor de agua?
Quais os tres estados fisicos da materia?
Di urn exemplo de agua no estado solid°.
Donde vem a chuva?
Como se formam as nuvens?
Quais do as caracteristicas da agua liquida?

Agua liquid*:
agua da chuva
agua dos rios
agua dos mares
agua dos lagos

Agua sOlida:
agua da neve
agua do gelo

Agua gasosa:
vapor de agua
do ar,

6 fl
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Objectivo
Explicar o que se entende por fusAo, soli-
dificagao, evaporagAo, vaporizagAo e con-
densagAo.
Descrever o ciclo da agua em termos destas
mudangas de estado.

Apresentagio da Licao

Realize na sala de aula algumas das experien-
cias ilustradas no Livro do Aluno. Pega aos
alunos para fazerem medigOes das temperaturas
da agua nos diferentes estados, antes ou depois
das mudangas de estado. Explique que a solidi-
ficagAo se di a 0°C ou 32°F ou abaixo. A fusAo
comega acima dessa temperatura. Por outro lado
a vaporizagao di-se a qualquer temperatura, mas
a 100°C ou 212°F di-se mais rapidamente.

Explique que a dgua, como toda a materia, 6
formada por particulas e que, quando se di a

Mudangas de Estado da Agua

Ja vimos que a agua existe na natureza em
trios estados fisicos: sOlido, liquido e gasoso.
A agua no estado solid° chama-se gelo; e no
estado gasoso, vapor de dgua.

Esta 6 uma experiencia que podes fazer em
casa. Tira algumas pedras de gelo do con-
gelador e coloca-as num copo. Se tiveres um
term6metro coloca-o dentro e mede a
temperatura. Deixa o gelo no copo durante
umas horas e verifica o que aconteceu. Mede
a temperatura novarnente.

0 gelo é agua selida. Quando a
temperatura sobe (quando fica menos frio) o
gelo funds -se. Chama-se a este processo
fusdo. g a passagem de sOlido a liquido.
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evaporacao, algumas particulas escapam do meio
do liquido e vAo para o ar na forma de gis.

Explique o ciclo da agua como uma strie de
mudangas de estado: evaporacao, condensacAo,
solidificacAo e fusAo.

Utilize a pagina 24 do Caderno de Exerdcios.

Avaliacao

Faga perguntas como:
Qual é o estado fisico do gelo?
Qual é o estado fisico da agua das nuvens?
Que nome se di a passagem da agua do

estado solid° para o estado liquido?
Que nome se di a passagem da agua do

estado gasoso para o estado liquido?
Que nome se di a passagem do estado li-

quido para o solido?
Que outro nome se di a evaporacAo?

De modo semelhante, se deitares agua num
copo de papel e o colocares no congelador
do frigorifico, no dia seguinte veras que a
agua liquida se transformou em gelo.

Mede um litro de agua (4 copos) e deita-a
numa chaleira. Pede a tua mae para acender
o foga° e colocar a chaleira ao lume. Depois
de urn bocado, a agua comecara a ferver e
do bico da chaleira saira uma especie de
nuvem. Deixa a agua ferver um bocado,
apaga o fogo e deixa-a arrefecer pelo menos
uma hora. Depois mede a agua que ficou na
chaleira.

Como veras, a quantidade de agua que
ficou na chaleira é muito menor. A agua
desapareceu, mas o que aconteceu foi que a
agua passou a vapor de agua que foi para a
atmosfera. A este processo chama-se
vaporizacdo.

Se colocares um prato ou tampa de panela
na frente do bico da chaleira, veras que se
formam gotas de agua liquida. E a passagem
de vapor a liquido. Chama-se a este processo
condensacao.

Para a agua passar a gelo a necessario que
esteja 0°C ou menos.

Para a agua passar de iiquido a vapor nao
e preciso que esteja a 100°C, isto 6, a ferver.
Quando a vaporizacao se da a uma
temperatura menor que 100°C chama-se
evaporacao,
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V) Objectivo

Nomear efeitos provocados pela agua liquida

CA)
ou sOlida nas rochas ou no solo.

1:4
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Apresentacao da Lica°
Os alunos ja deverAo saber o que se entende

por erosAo. JA foi assunto tratado em licaes
anteriores. Podera, no entanto, fazer uma pe-
quena revido, lembrando que a erosAo pode ser
provocada pela agua ou pelo vento e que, de
uma maneira geral, tern efeitos beneficos, porque
o solo 6 transportado de uns lugares para outros
ou as rochas sAo partidas de modo a formar solo
novo e

Explique que a erosAo provocada pela agua
bastante visivel nos leitos dos rios e a beira-mar,
onde ha areias e pedras redondas e polidas por

Efeitos da Agua no Solo e Rochas
Ja sabes que a agua provoca erosAo no

solo e nas rochas. Os rios e outras correntes
de agua transportam pedras de varios
tamanhos. Essas pedras, ao baterern contra
as rochas por onde a agua passa, fazem-nas
partir, formando pedras cada vez mais pe-
quenas, areia e solo.

Um glaciar 6 uma corrente de gelo
semelhante a urn rio. Os glaciares movem-se
muito mais lentamente que os rios, mas pro-
vocam mais erosAo.

A medida que urn glaciar se vai deslocan-
do, leva consigo pedras que vAo cavando
profundamente o terreno por onde passa.

Repara nas fotografias da pagina seguinte.
Mostram glaciares e os seus efeitos.
Geralmente a erosao provocada pela agua
dos rios é beniffica.

A agua vai fazendo corn a que as rochas se
partam, formando solo que se vai depositar
noutros sitios.



baterem umas contra as outras.
Explique que a erosao provocada pelos

glaciares ainda a mais forte, porque os glaciares
sdo correntes de gelo. Para demonstrar que o
efeito erosivo dos glaciares 6 muito grande, colo-
que areia dentro de um recipiente de gelo, encha-
-o de agua e coloque-o no congelador. Quando
se tiver formado gelo, retire-o e esfregue a parte
que tern areia num papelao. Faga a comparagdo
entre os efeitos do gelo com areia e os efeitos
dum glaciar no terreno por onde passa.

Utilize a pagina 25 do Caderno de Exercicios.

Avails**,

Faga perguntas como:
0 que 6 a erosdo?
Como 6 que um rio provoca erosao?
0 que 6 um glaciar?
Como 6 que um glaciar provoca erosdo?
A erosdo a geralmente benefica ou pre-

judicial?
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A fotografia as lido mostra um
glaciar no Alasca.
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Objectivo
Reconhecer que é necessario ter cuidado corn
a agua que se usa.
Reconhecer alguns dos processos por que a
agua passa de modo a ser purificada para
consumo.

1C:

62

Apresentactio da Lica°

Comece por explicar que nem toda a agua é
boa para consumo, sobretudo para beber. Mostre
amostras ou fotografias de agua poluida (de um
rio) e explique que a agua poluida pode ter im-
purezas de tal modo que se ve que esti suja, mas
pode tambem parecer limpa a conter micrObios
que causem doengas. 8 preciso, portanto, ter
muito cuidado corn a agua que se bebe. Sd se
deve beber agua da canalizagAo ou engarrafada.
Mostre urn esquema do processo de purificagAo
que sofre a agua numa estacAo de tratamento de
agua. Explique aos alunos que a agua da

Tratamento da Agua
A agua serve para bebermos e cozinhar-

mos, mas para isso deve ser pura. Se beber-
mos agua poluida, podemos ficar doentes.

A agua poluida contem microbios que
causam doengas e muitas vezes é suja e turva
e tern mau sabor.

A agua que chega As nossas casas atraves
de canos é tirada dos rios e dos lagos. Como
sabes, a agua dos rios e dos lagos geralmente
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canalizacao é retirada dos rios ou lagos e segue
um processo de purificacAo para the retirar as
impurezas e microbios.

Geralmente o tratamento inclui mistura corn
sulfato de aluminio que provoca a aglomeragAo
das impurezas umas as outras e faz corn que se
depositem no fundo dos tanques. Em seguida, a
agua é fiitrada e, depois, junta-se-lhe cloro para
matar os microbios que possam ter resistido ao
tratamento anterior. A agua assim tratada é
entAo lancada na canalizacAo para consumo do
public°.

Utilize a pagina 26 do Caderno de Exerarcios.

AvaliagAo

Raga perguntas como:
Que é agua poluida?
Donde vem a agua que bebemos?
Como deve ser a agua para beber?
Que processo tern de seguir a agua do rio

ate chegar as nossas casas?
Que cor apresenta por vezes a agua antes de

ser tratada?
Que cor tern a agua que chega as nossas

casas?

e poluida (é esverdeada, tem impurezas e
plantas); por isso, tem de ser tratada antes
de ser lancada nos canos que a levam as
nossas casas.

0 que se faz é o seguinte:
Retira-se a agua dos rios ou lagos e leva-se

para uma estacao de tratamento de agua. La
adicionam-se-lhe produtos quimicos, que
fazem corn que as impurezas se separem.
Depois, a agua é filtrada e é lancada na
canalizacao que a leva as nossas casas.
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64

Exercicio de Revisao

Verdadeiro ou Falso?

LP cada uma das !rases seguintes.
Se a (rase for verdadeira, escreve V no espaco em branco;
se for falsa, escreve F.

1. A agua da chuva é liquida.

2. A neve é agua solida.

3. Chama-se evaporacao a mudanca de liquido a solido.

4. 0 vapor de agua é agua gasosa.

5. FusAo e a passagem de gas a liquido.

6. A agua da chuva provoca erosAo.

7. A erosao provoca um desgaste nas rochas e no solo.

8. A agua que bebemos vem dos rios sem ser tratada.
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As Plantas
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ra, Objectivo

471 Compreender que as plantas necessitam de
agua, luz, ar, calor e espago para viverem e
que plantas diferentes utilizam maior ou

Immo

PEI
menor quantidade de todos estes elementos.

4tt

66

Apresentagio da Lido
Mostre gravuras de plantas, como cactos,

milho, fetos e trigo. Explique que todas as plan-
tas necessitam de agua, luz, ar e espago para
viverem. Os cactos, por exemplo, necessitam de
pouca agua e suportam muito calor. 0 milho
precisa de bastante agua, calor e muita luz. Os
fetos precisam de pouca luz e de muita agua. 0
trigo tambem precisa de muito calor e

Para ilustrar o facto de que as plantas
necessitam de espaco para viverem, explique que
debaixo das arvores nao se deve plantar relva,
porque esta roubaria a agua a drvore e por seu
lado nao receberia luz do Sol.
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As Necessidades das Plantas
Ja sabes que todas as plantas precisam de

agua, ar, luz e calor. Mas sera que todas
precisam exactamente da mesma quantidade
de agua ou luz?

Repara nas plantas das gravuras.
Achas que podera haver cactos num Lugar

onde chove muito? E fetos num sitio frio?
Ha plantas que crescem melhor nos lugares

frios e outras que crescem bem onde ha
muita humidade. Algumas plantas necessitam
de mul.a luz do Sol, como o milho; outras
dao-se melhor a sombra:

As plantas tambem precisam de espaco
para viver. Algumas precisam de mais espago
do que outras. Claro que isso depende
tambem da quantidade de agua que ha no
solo.

Os cactos no deserto vivem muito Ionge
uns dos outros, porque a agua é pouca.



Diga aos alunos para realizarem a seguinte ex-
periencia:

Colocar terra em dois vasos. Em cada um
semear cinco ou seis feijoes ou outras sementes.
Rega-los e coloca-Los num lugar quente e a luz.
Quando as plantas jA estiverem crescidinhas, cor-
tar algumas dum vaso de modo a deixar so uma
nesse vaso. Continuar a regar ambos os vasos.
Diga aos alunos para repararem na diferenca de
crescimento entre a planta que esti sozinha e as
plantas que estAo no outro vaso. As plantas
desenvolvem-se melhor se tiverem bastante
espaco.

Utilize a pagina 27 do Caderno de Exercicios.

Avails*,
Rica perguntas como:

De que necessitam as plantas?
DA um exemplo de uma planta que necessite

de pouca Agua.
Que plantas conheces que necessitem de

muita Agua e muita luz?
DA um exemplo de uma que necessite de

viver num lugar muito quente e muito humid°.
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Objectivo
Relacionar o clima de uma regiao, a quan-
tidade de chuva e calor corn a vegetagao que
la existe.
Explicar porque é que as florestas sao
diferentes umas das outras.
Explicar o que sao arvores de folha caduca e
de folha persistente.

Apresentagio da Lick)
Explique aos alunos o que é uma floresta e as

regieles do globo onde existem florestas tropicais,
fazendo referencia ao que ja aprenderam sobre as
zonas mais quentes do globo e aquelas onde
chove mais. Indique essas zonas num globo ter-
restre.

Mostre fotografias de florestas e explique que
as florestas tropicais sao tao densas que a luz do
Sol Ilk) consegue penetrar ate ao chat), de modo
que as ervas que la existem trepam muito ou
necessitam de pouca luz.

Plantas da Floresta
Uma floresta é uma grande extensao de

terra cheia de arvores. Se olhares para as
plantas de uma floresta, geralmente poderas
ver %/arias camadas: a primeira, a mais alta, é
a das arvores; a segunda é mais baixa e é
constituida por arbustos; a terceira é for-
mada por ervas que cobrem o solo.

Ha diferentes tipos de florestas, dependen-
do do clima e da quantidade de chuva que
cai num dado Lugar.
. Nas zonas muito quentes e muito htimidas
existem as chamadas florestas tropicais.
Nestas florestas ha muitas arvores, de modo

que a luz nao consegue
penetrar ate ao solo.ff.
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Mostre gravuras de florestas dos Estados
Unidos da America do Norte e compare com as
florestas tropicais. Explique que estas florestas
tern arvores, arbustos e ervas altas, porque a luz
consegue penetrar. As arvores nAo sao tao den-
samente distribr :das.

Explique o que sao arvores de folha caduca e o
que sao arvores de folha persistente, mostrando
gravuras de arvores de folha caduca, na Prima-
vera, no Verao, no Outono e no Inverno.

Utilize a pagina 28 do Caderno de Exerctcios.

Avallacao

Faga perguntas como:
Que a uma floresta?
Que tipos de plantas podem existir numa

floresta?
Que é uma floresta tropical?
Como 6 o clima nas zonas dos Estados

Unidos da America do Norte onde ha florestas?
0 que sao arvores de folha caduca?
Que acontece no Inverno as arvores de

folha persistente?

As plantas que cobrem o solo sac) especies
que precisam de pouca luz e de muita
humidade.

As florestas dos Estados Unidos da
America do Norte do diferentes. 0 clima 6
menos quente e, por isso, a vegetacao
menos densa, isto 6, ha menos arvores.
Algumas sao muito altas, com mais de 50
metros de altura. Existem arbustos e ervas
altas entre as arvores onde a luz do Sol con-
segue penetrar.

Nas zonas frias existem arvores chamadas
de folha caduca e arvores de folha per-
sistente. Com certeza ja reparaste que as
folhas de muitas arvores tornam-se
amareladas no Outono e caem, enquanto que
ha outras arvores que mantem as folhas sem-
pre verdes. As arvores que conservam as
folhas sempre verdes, como o pinheiro,
chamam-se de folha persistente. Aquelas cu-

jas folhas caem todos as
anos sao arvores de

folha caduca.
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Objectivo
Reconhecer que as zonas do globo que
recebem pouca chuva, muito quentes e secas,
se chamam desertos.
Identificar as caracteristicas das plantas do
deserto.

Apresentagao da Liciio
Mostre as gravuras da pagina 70 e 71 do Livro

do Aluno e explique que representam desertos.
Explique que urn deserto é uma regiao onde
chove pouco e faz muito calor de dia e muito
frio de noite. Compare a funcao das nuvens corn
urn cobertor, que impede que se receba todo o
calor do Sol, de dia e, depois, a noite impede
que o calor da terra desapareca corn facilidade.
pelo facto de a atmosfera dos desertos nao ter
nuvens que faz muito calor de dia e frio a noite.

Plantas do Deserto
Urn deserto 6 uma extensao de terra onde

chove muito pouco e, portanto, onde existem
poucas plantas. No deserto do Sara, na
Africa, praticamente nao ha plantas. E so
areia. Outros desertos tern plantas.

Chove muito pouco nos desertos e, portan-
to, eles sao geralmente muito quentes
durante o dia e frios de noite.

Todas as plantas precisam de agua, mas
algumas adaptam-se melhor a pouca agua do
que outras.

As plantas dos desertos sao geralmente
cactos. Os cactos sao plantas que nao tern
folhas. Em vez de folhas tern espinhos e tern
caules grossos onde armazenam a agua.
Alguns cactos tern raizes muito compridas,
que vao buscar agua a grande profundidade;
outros tern raizes a superficie da terra, mas
espalhadas por uma area grande, para
recoiherem toda a agua que possam encon-
trar.



Mostre gravuras de plantas do deserto (duas ou
tres especies de cactos) e pergunte que 6 que tem
em comum. Explique que os cactos estao adap-
tados para armazenarem toda a agua que podem
recolher do seu ambiente e nAo a deixarem sair.
Por isso nao tern folhas para la° deixarem sair a
agua; tem caules carnudos, onde armazenam a
agua, e raizes muito compridas, que vac, buscar a
agua longe e por vezes a grande profundidade.

Utilize a pagina 29 do Caderno de Exerckios.

Avaliacao

Faca perguntas eomo:
0 que 6 um deserto?
Chove muito ou pouco num deserto?
Que faz com que os desertos sejam muito

quentes de dia e frios de noite?
Que tipos de plantas ha no deserto?
Que caracteriza as plantas do deserto?
Como do os caules das plantas do deserto?

A lotogralia ao lado foi nrada no
docrio do Sail, na Africa.

A fotogralia ao lado mostra um
deserto na America do None.
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Objectivo
ldentificar o tipo dd plantas que constituem a
vegetacao da savana e as males da existencia
destes tipos de plantas e nao de outras.

Apresentagio da Licao
Mostre fotografias da savana e pergunte que

plantas estao representadas. Explique que uma
grande parte da Terra é constituida por savanas.
A vegetaglio da savana E praticamente so
herbacea, isto e, formada por ervas. Existem
poucas ou nenhumas arvores. Relacione o tipo de
vegetacAo com as condicaes do ambiente. Nestas
zonas onde existe a savana chove muito, quase

77//

Plantas da Savana
A gravura representa uma savana. Grande

parte da Terra é coberta por savanas. Nas
zonas de savana chove muito e o solo é
bastante rico, mas nao ha arvores. As Cinicas
plantas que sobrevivem sao ervas alms.

E que, apesar de o solo ser bastante rico,
o vento fá-lo secar, de modo que se torna
pouco htimido para a maior parte das plan-
tas.

As ervas da savana sao plantas
semelhantes a relva. Claro que crescem
muito mais, porque nao sao cortadac do
mesmo modo. As ervas da savana podem
atingir mais de urn metro de altura.



tanto como nas zonas de floresta. So que nestas
zonas o vento copra bastante forte e faz com que
as camadas superiores do solo se conservem sem-
pre secas. As ervas atingem alturas de mais de
urn metro e o solo é rico, porque as ervas mortas
ajudam a proporcionar aliment° para as novas
plantas.

Utilize a pagina 30 do Caderno de Exercicios.

Avaliacio
Faga perguntas como:

0 que é uma savana?
Que tipo de plantas ha na savana?
Chove muito ou pouco na savana?
Porque a° ha arvores na savana?
Porque é que o solo da savana seca muito?
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Objectivo
Compreender que as plantas verdes sao pro-
dutoras de alimento para as pessoas e para os
animais.

Apresentacao da Lick)
Comece por perguntar aos alunos que partes

das plantas nos comemos. Escreva no quadro os
nomes que os alunos disserem, separados em co-
lunas: raizes, caules, folhas, flores, frutos e
sementes. Mostre mais algunc alimentos que se-
jam partes de plantas ou que provenham de
partes de plantas e peca-lhes para os iden-
tificarem. Pergunte de que co;' sao as folhas da
couve, da alface, do tomateiro ou da laranjeira.
Leve os alunos a compreenderem que todas as

Plantas Verdes
Produtoras de Alimento
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A maior parte das plantas que conheces
sao verde- ou tern folhas verdes.

As plantas de que nos comemos partes,
como couves, cenouras, batatas, e as arvores
que dao frutos, como a macieira e a laran-
jeira, sao plantas verdes.

As plantas verdes preduzem alimentos nao
sá para as pessoas, mas tambein para Os
animals.

As plantas verdes sao capazes de prociti:ir
alimento, porque possuem nas suas folhas
uma substancia verde chamada clarofila, que



plantas que produzem alimento sAo verdes ou
tem folhas verdes.

Explique o processo de fotossintese pelo qual
as plantas fabricam alimento: A clorofila das
folhas utiliza a luz do Sol, a agua e os sais
minerais para sintetizar alimento.

Explique que muitos animais tamb....m se
alimentam de plantas ou partes delas e que as
plantas sao a base da alimentagao de quase todos
os seres vivos na Terra.

Utilize a pagina 31 do Caderno de Exerckios.

Avaligio
Faga perguntas como:

Que alimentos comes que sao frutos?
E folhas?
De que cor sAo as folhas das plantas que

produzem alimentos?
Como se chamam essas plantas?
Como se chama a substancia verde que as

folhas das plantas tem?
Como é que as plantas produzem alimen-

tls?

por accAo da luz do Sol transforma a agua e
os sais minerais que a planta retira do solo

alimento para a planta, o que a faz
crescer e desenvolver-se.

Como sabeb, muitos animais tambem se
alimentam de plantas. SAo exemplos: a vaca,
a galinha, a girafe., a cabra, o coelho e
outros.

7.5
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Objectivo
Reconhecer que as plantas nao verdes utilizam
alimento produzido pelas plantas verdes.
Identificar o facto de algumas plantas se ali-
mentarem de outras plantas e animais como
uma transferencia de energia.

Apresentacao da Lica°
Mostre Bravuras de plantas nao verdes, como
cogumelos ou outros fungos, como o bolor do
pao ou o mildio da videira.

Explique aos alunos que estas plantas nascem

sem ser semeadas, porque nao tem sementes.
Tambern nao tern folhas, fibres ou frutos.
Justifica-se que nao tenham folhas, porque, nao
sendo verdes, nao tem clorofila e, portanto, nao
sac) capazes de fabricar alimento por si proprias.
Alimentam-se de outras plantas ou de animais em
decomposigao (apodrecimento).

Mostre uma fatia de pao corn bolor e diga aos
alunos para observarem o bolor corn uma lupa e,
depois, fazerem um desenho do seu aspecto.
Mostre um cogumelo e pega aos alunos para
repararem na parte inferior do chapeu. Mostre
que esta cheia de pequeninas particulas seme-
lhantes a sementes, que sao os esporos. Os
esporos fazem reproduzir a planta.

Plantas nao Verdes

HA tambem plantas que nao tern cor verde
e que, portanto, nao sao capazes, por si

de fabricar alimento. Os cogumelos e os
bolores sao plantas deste tipo. Estas plantas
alimentam-se de outras plantas ou de
animais.

Geralmente crescem em lugares com pouca
luz, como na base das arvores, entre a relva,
em subterraneos humidos ou ate a superficie
de materiais em decomposigdo.

A maior parte destas plantas nao tem
folhas e nao tem sementes.

Reproduzem-se por esporos. Podes ver o
que sao esporos olhando por baixo do
chapeu de um cogumelo ou sacudindo-o.

Os esporos dos fungos e bolores andam
sempre no ar, de modo que, quando encon-
tram condicaes de comida e humidade,
podem dar origem a plantas. Urn exemplo é
o bolor do pao ou o bolor duma banana a
apodrecer.
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Explique que os esporos de muitos bolores an-
dam sempre no ar e so desenvolvem plantas
quando tern condicaes para isso, isto 6, quando
se podem associar a uma planta verde ou quando
se podem alimentar de plantas ou animais em
put refacgdo.

Explique que a existencia de plantas nao verdes
importante e 6 parte do ciclo de energia:
1° as plantas verdes recebem energia do Sol e

produzem alimentos;
2° uma parte desse alimento 6 utilizada pelos

animals; a uma transferencia de energia;
3° as plantas rid() verdes alimentam-se das

plantas que nao foram utilizadas como alimento
ou dos restos dos animais mortos e ajudam essa

materia a apodrecer; assim o alimento volta a
terra.

Utilize a pagina 32 do Caderno de Exerdcios.

Avaliacio
Faca perguntas como:

Qual a diferenca entre as plantas verdes e as
plantas nao verdes?

De que se alimentam as plantas nao verdes?
Como se reproduzem as plantas nao verdes?
Porque 6 que as plantas nao verdes geral-

mente nao tem folhas?
Porque a que as plantas nao verdes sac) im-

portantes para os seres vivos?

Experiencia

Arranja dois bocados de casca de laranja,
dois bocados de uma fatia de pao, dois
bocados de tecido de la, seis sacos de
plastico pequenos e guardanapos de papel.

Dentro de tres sacos coloca urn guar-
danapo de papel humid° e sobre este, um
bocado de casca de laranja, urn bocado de
fatia de pao e urn bocado de tecido de 1A.

Dentro dos outros sacos coloca exac-
tamente o mesmo, mas nao humedecas os
guardanapos de papel. Poe tudo num lugar
escuro durante uns 5 a 6 dias.

Ao fitn deste tempo verifica o que aeon-
teceu. Houve alguma diferenca entre os sacos
corn urn guardanapo htimido e os sacos sem
humidade? Porque?

S
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Exercicio de Revisio

Verdadeiro ou Falso?

Le cada uma das frases seguintes,
Se a frase for verdadeira, escreve V no espaco em branco;
se for falsa, escreve F.

1. Todas as plantas precisam da mesma quantidade de agua.

2. Hi plantas que vivem sem luz.

3 Nas florestas nAo ha arvores.

4 As arvores de folha caduca muda.m de folha todos os

anos.

5 As plantas que existem no deserto sao cactos.

6. Na savana ha muitas arvores.
7 As plantas verdes fabricam alimento porque tem

clorofila.

8. Os cogumelos sao plantas nao verdes.
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Objectivo
Reconhecer que os animais se adaptam ao
ambiente em que vivem.
Identificar alguns dos animais que vivem nas
florestas tropicais e outros animals que vivem
nas florestas dos Estados Unidos da America
do Norte.

Apresentacao da Lica()

Antes de os alunos lerem o texto da li-
ck), pergunte quais sao as necessidades dos
animais (alimento apropriado, agua, luz e ar).
Mostre uma Bravura ilustrando uma floresta e
pergunte que tipo de alimentos havers naquele
ambiente. Sugira alguns, como raizes, folhas e
nozes ou frutos das arvores.

Relembre a diferenca entre uma floresta
tropical e uma floresta temperada (mais fria).
Mostre gravuras de alguns animals que vivam em
cada uma delas, de que se alimentam, como
sobrevivem no Inverno, etc.

Explique que todos estes animals estao adap-
tados ao ambiente em que vivem e ao tipo de

Animals da Floresta
A vegetagao das florestas consiste em ar-

vores muito altas, arbustos e ervas. Os
animals que vivem neste ambiente tem de se
alimentar do que la existe: folhas de arvores,
cascas, sementes e nozes.

Nas florestas tropicais ha muitos passaros,
macacos, leopardos, preguigas e insectos. Os

passaros, alguns coloridos de lindas cores,
tern bicos muito fortes, de modo a poderem
partir as cascas das nozes. Os macacos tern
r-rnas compridas, que ihes permitem trepar
as arvores facilmente e alimentarem-se de
frutos de arvores. Os insectos alimentam-se
de folhas em decomposigao que existem no
chao da floresta.

Nas florestas mais frias ha veados, ursos
pretos, castores, esquilos e ayes.

Os ursos alimentam-se de frutos dos ar-
bustos, folhas ou ate de outros animais,
como esquilos e insectos.

Os pica-paus sao ayes pequeninas que se
alimentam de insectos que existem nas cascas
de arvores onde fazem os seus ninhos. Tern
bicos fortes e afiados.



alimento que la existe. Os passaros que se
alimentam de notes tern bicos fortes para as par-
tirem, os macacos tern pernas grandes para
treparem as arvores e os ursos pretos tern pelo
grosso e uma camada de gordura debaixo da pele
para se protegerem do frio do Inverno.

Utilize a pagina 33 do Caderno de Exercicios.

AvallagAo

Faca perguntas como:
Que animais conheces que vivem nas

florestas tropicais?
E nas florestas dos Estados Unidos da

America do Norte?
De que se alimentam os passaros das

florestas tropicais?
Como sao os bicos destes passaros?
De que se alimentam os esquilos?
De que se alimentam os ursos pretos?
De que se alimentam os pica-paus?
Como do os bicos destes passaros?

urso preto

preguica

veado

castor
SI
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Objectivo

Reconhecer que os animais se adaptam ao
ambiente em que vivem.
Identificar alguns dos animais que vivem no
desert() e as suas caracteristicas proprias de
aciaptacao ao mein.

Apresentacio da Limo
Comece por explicar que os desertos sao lu-

gares em que chove pouco; por isso, tem pouca
vegetacao. Como as plantas sao a base de
alimentagao dos animals, tambern nao ha muitos
animais.

Pergunte que tipos de alimentos para animais
havers no deserto (flores, frutos e sementes dos
cactos, principalmente).

Mostre gravuras de alguns animals que vivam
no deserto e explique de que se alimentam, como

Animais do Deserto

Ja sabes que no deserto nao ha muitas
plantas e ha muito pouca agua.

Assim, os animais que la vivem tem de
sobreviver corn pouca comida e pouca agua.

Viveni no deserto insectos, lagartos, ratos,
cobras, *mos e tartarugas.

O camelo é urn animal que pode viver no
deserto durante longos periodos de tempo. 0
camelo nao precisa de corner nem de beber
durante muitos dias, porque acumula agua
no estomago e gordura na corcunda que tem
nas costas, o que the serve de alimento para
muito tempo.

O camelo tambem tem as patas largas e
chatas, que fazem corn que ele nao se enterre
na areia, ao andar.

O raw do deserto alimenta-se de insectos e
sementes.

A tartaruga alimenta-se de flores e frutos
dos cactos, que contem agua e, portanto,
nao precisa de beber agua.

I,
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obtem agua c como tem o corpo adaptado ao
meio em que vivem. 0 camelo, por exemplo,
pode armazenar grander quantidades de agua e
de comida no estomago, de modo a nAo precisar
de corner durante o tempo em que atravessa o
deserto. Por outro lado, tem as patas largas e
planas para se nAo enterrar na areia.

0 rato do deserto e a tartaruga nAo precisam
de beber agua. A agua que ingerem vai nos
alimentos: insectos e sementes, no caso do rato, e
frutos dos cactos, no caso da tartaruga.

Utilize a pagina 34 do Caderno de Exerricios.

Avaliacao

Faca perguntas como:
Que animais conheces que vivam no deser-

to?
Porque 6 que ha poucos animais no deser-

to?
Onde é que o camelo guarda a agua durante

muito tempo?
E a gordura?
De que se alimenta o rato do deserto?
E a tartaruga?

9
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Objectivo

ldentificar alguns dos animais caracteristicos
da savana.
Reconhecer de que se alimentam esses animais
e em que consiste a classificacao de herbivoro
e carnivore.

Apresentagito da Lick)
Comece a licao relembrando que tipo de

vegetacao existe na savana: abundancia de ervas,
por vexes altas, e poucas arvores.

Mostre gravuras de animais da savana c expli-
que que os animais que vivem na savana se
alimentam principalmente de ervas e folhas de
algumas arvores. Sao a zebra, a girafa, o
antilope, etc. Mas nem todos os animais sao
herbivoros como estes. Muitos dos animals da
savana sao carnivoros: alimentam-se de outros
animais herbivoros que cacam e matam. Sao as

Animals da Savana
Muitos animals vivem na savana. Alguns

que poderas ja conhecer sao a zebra, o
antilope, a girafa, o tigre, a pantera e o leao.

Como sabes, a savana é rica em ervas
altas. Uma grande parte dos animais que
vivem na savana, chamados animais
selvagens, alimenta-se de plantas. Por isso se
chamam animals herbivoros. Herbivoro
significa animal que come ervas ou plantas.

A zebra, o antilope, o Vaal() e a girafa
sao animals herbivoros.

Alguns animals alimentam-se da came de
outros animals. Chamam-se carnivoros.

0 lean, o tigre, o lobo e a raposa sae
animals carnivoros. Cacam outros animals e
alimentam-se da sua came. Tem garras e
dentes fortes, prOprios para eacar c matar Os
animais de que se alimentam,



feras: o leAo, o tigre, o chacal, o lobo, a raposa,
etc.

Explique o significado de herbivoro (que come
plantas), atraves do modo como soa a primeira
parte da palavra e comparando corn erva (herb) e
de carnivoro (que come carne) comparando corn
carne (carp).

Explique que os animals herbivoros, como a
zebra e o Maio, tern os dentes adaptados para
pastar ou roer. Os carnivoros tern as patas pro-
vidas corn garras para cacar e dentes afiados para
rasgarem a carne das suss presas.

Utilize a patina 35 do Caderno de Exercicios.

Avaligao
Faca perguntas como:

Conheces algum animal que viva na savana?
Como se chamam os animals que se alimen-

tam so de plantas?
E os animals que se alimentam de outs

animais?
Que animais herbivoros conheces?
Que animais carnivoros conheces?
Que caracteristicas apropriadas para roer

tern os animais herbivoros?
Que caracteriza os animais carnivoros?
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Objectivo

Descrever o que a um ecossistema.
Reconhecer que num ecossistema existem pro-
dutores e consumidores de alimento.

Apresentacao da Lica()
Mostre gravuras da vegetagao e animais que

vivem nos tres tipos de ambientes que se
cstudaram nas licOes anteriores: deserto, floresta
e savana. Faga a comparagao entre eles e de .1n-
fase ao facto de que as plantas e os animais que
vivem em cads urn deles nao sobreviveriam
noutro ambiente. Explique que o conjunto do
ambiente, corn o seu clima prOprio, as plantas e
os animais que la vivem, constitui um ecos-
sistema.

Explique que dentro de um ecossistema os
animais dependem das plantas e as plantas dos
animais. Existem redes ou cadeias alimentares: as
plantas sao produtoras de alimento para os

Animals herbivoros
sao os que se alimentam
de plantas.

Animais carnivoros
sac) os que se alimentam
da cattle de outros animais.
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Ecossistemas

Como viste nas licOes anteriores, tanto no
deserto como na floresta ou na savana ha
plantas e animais adaptados a vida dessas
regiOes.

Os animals e as plantas do deserto nao
podem viver na floresta. Cada regiAo tem o
seu clima pr6prio, mais quente ou mais frio,
mais humid° ou mais seco, o que condiciona
o tipo de plantas e animais que la vivem.

Um ecossistema a utna regiAo com o seu
clima proprio e corn as plantas e os animais
que la vivem.

Os animais dependem das plantas e as
plantas dos animais. Num ecossistema
existem cadeias alimertares.

As plantas verdes sao produtoras de
alimento. Os animais herbivoros alimentam-
-se das plantas. Sao consumidores. Os
animais carnivoros alimentam-se de animais
herbivoros. Quando Gs animais carnivoros
morrern, o seu corpo decomp6e-se e volta
terra, ajudando a crescer novas plantas.
Assim se completa a cadeia alimentar.

A figura representa urn ecossistema da
Sauna e uma cadeia alimentar.



animais herbivores. Estes sao consumidores de
plantas e ao mesmo tempo produtores de alimen-
to para os animais carnivoros. Os animais
carnivoros, quando morrem, servem de alimento
a terra, produzindo novas plantas. Se um dos
animais ou plantas que compOem uma cadeia
alimentar desaparecesse, tudo mudaria, porque
os outros animais ou morreriam a fome ou,
entao, multiplicar-se-iam muito e morreriam a
fome por haver muita competicao e pouco
alimento.

Peca aos alunos para darem exemplos de
cadeias alimentares, desde os primeiros pro-
dutores ate aos consumidores.

Utilize a pagina 36 do Caderno de Exercicios.

Avaliactio

Faca perguntas como:
0 que é urn ecossistema?
Como se chama ao conjunto de um am-

biente corn o set' clima, os animais e as plantas?
Que é uma cadeia alimentar?
De que a constituida uma cadeia alimentar?
Sabes dar urn exemplo de uma cadeia

alimentar?

9/
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Objectivo
Cgic Reconhecer que um lago 6 urn ecossistema.

Identificar animals que vivem num, lago e des-
crever uma rede alimentar.

88

Apresentactlo da Lica()

Pergunte aos alunos se ji observaram um lago
e que tipos de plantas e de animais la existem.
Mostre gravuras de Lagos de agua doce e explique
flue existem muitos animais e plantas dentro e a
ziuperficie de um lago, alguns que ate nem se
veem. De exemplos de animais: peixes, (as,
moscas, mosquitos, libelinhas; e de plantas:
algas, nenufares e jacintos. Explique que um lago
6 um ecossistema, porque os animais e as plantas
que la vivem dependem uns dos outros como
alimento. Existem redes ou cadeias alimentares.
As algas que existem no fundo do lago sio os
primeiros produtores de alimento. Produzem
alimento para alguns peixes pequenos. Os peixes

Um Ecossistema de Agua Doce

Urn lago 6 tamV6in urn ecossistema. E urn
ecossistema pequeno que faz parte de outro
ecossistema maior: a floresta.

Num lago e nas suas margens existem
muitas formas de organismos vivos: plantas e
animais. Com certeza ja observaste urn lago
ou um charco. Dentro da agua, geralmente,
ha algas ou limos, rib e peixes.

A superficie da agua, ha plantas, coma os
nentifares e os jacintos.

Nas margens existem, geralmente, plantas
ou arvores. Nos ramos das plantas e sobre a
agua existem insectos, como borboletas,
libelinhas, mosquitos e moscas. Estes insec-
tos poem ovos na agua do lago.

J



maiores alimentam-se de outros mais pequenos
ou dos insectos que andam a superficie da agua.
Por seu lado os peixes sgo alimento para ursos .e
outros animais da floresta.

Os insectos alimentam-se das plantas da
superficie ou das arvores da margem do lago,
poem ovos na agua e servem de alimento as rats e
a alguns peixes.

Podem-se tragar aqui pelo menos duas cadeias
alimentares ou uma rede.

algas pequenos
peixes

pequenos grandes'; ursossos

plantas da
superficie insectos

Pega aos alunos para fazerem um desenho de
tuna cadeia alimentar existente num lago.

Utilize a pagina 37 do Caderno de Exerckios.

Avallacio
Faga perguntas como:

Porque é que um lago é urn ecossistema?
Que animais vivem num lago de agua doce?
Que plantas vivem num lago?
Sabes dar urn exemplo de uma cadeia

alimentar existente num lago?
Num lago, quais sgo os primeiros pro-

dutores de alimento?

No lago existem cadeias alimentares. As
algas sao os primeiros produtores de alimen-
to, do plantas verdes. As algas alimentam
alguns peixes. Os peixes maiores alimentam-
-se dos mais pequenos ou de insectos que an-
dam a superficie da agua. As its tambem
comem insectos, como moscas e mosquitos.
Por seu lado, os peixes e as rAs sgo alimento
para os ursos e outros animais da floresta.
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Exercicio de Revisio

Verdadeiro ou Falso?

Li cada uma das frases seguintes.
Se a frase for verdadeira, escreve V no espaco em branco;
se for falsa, escreve F.

1- . Nas florestas so vivem insectos.

2. Os animais do deserto alimentam-se de flores e frutos dos

cactos.

3. 0 camelo 6 um animal da savana.

4. Um animal herbivoro so come carne.

5. 0 lean 6 urn animal carnivoro.

6 Na savana so existem animals carnivoros.

7. Um ecossistema 6 o conjunto formado por um ambiente,

o seu clima e os animais e as plantas que Id vivem.

8 Urn lago 6 um ecossistema.
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Objectivo
iCitt

92

Descrever de um modo abreviado como se
compete o olho humano.
Indicar que tipo de protege° natural tem os
olhos e outros modos de os proteger.

Apresentacao da LicAo

Comece por falar sobre os varios Orgeos dos
sentidos e as suas funceles. Explique que todos os
orgeos dos sentidos este° ligados ao cerebro
atraves de nervos. o cerebro que interpreta
todas as sensagees que the sAo enviadas pelos
orgaos dos sentidos.

Peca aos alunos para repararem na primeira
gravura desta lido. Explique como silo cons-
tituidos os olhos e a funceo de cada parte.

Mostre como a luz entra atraves da pupila,
passa pela lente c forma a imagem na retina. A
imagem da retina, invertida, 6 entAo enviada ao
cerebro atraves do nervo optic°.

e
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A Vistio
Os olhos permitem-nos ver as coisas a

nossa volta.
Os olhos, como todos os Orgaos dos sen-

tidos, este° ligados ao cerebro por nervos.
Quando olhas para um livro, os teus olhos
enviam ao cerebro uma mensagem sobre a
cor ou a forma do livro. Podes entAo dizer:

A capa do livro 6 azul; o livro 6
quadrado; etc.

A figura a seguir mostra um olho e o
modo como ele funciona.

A luz entra no olho pela cornea, uma
membrana transparente que protege o olho.
Passa pela pupila, que 6 a parte mais escura
do olho no centro da Iris, que 6 a parte colo-
rida do olho. A iris controla a quantidade de
luz que entra no olho. A seguir, a luz passa
pela lente, que foca a luz para a retina, co-
locada na parte de tras do olho. Da retina a
imagem 6 enviada para o cerebro atraves do
nervo optic°.

Os olhos, como todos os nossos orgeos
dos sentidos, este° protegidos naturalmente,
Os ossos a volta dos olhos formam como
que uma caixa que impede que objectos
grandes !hes batam.



Mostre a localizagAo dos olhos na face e expli-
que que estAo protegidos naturalmente contra
acidentes. A configuragito dos ossos a volta dos
olhos impede que objectos grandes os firam.
Alain disso, as sobranceihas, pestanas e as
lagrimas desempenham urn papel muito impor-
tante. Explique que muita luz pode estragar os
olhos, de modo que nunca se deve olhar direc-
tamente para o Sol ou para uma luz forte. g por
isso que algumas pessoas usam oculos escuros.

Por outro lado, ler ou trabalhar com pouca luz
pode estragar os olhos. NAo se deve nunca tocar
nos olhos corn os dedos ou qualquer objecto.

Utilize a pagina 38 do Caderno de Exercfcios.

Avaliacio

Faga perguntas como:
Que liga os orgAos dos sentidos ao cerebro?
Por onde entra a luz nos olhos?
Que fungAo tem a Iris?
Onde flea a retina?
Como 6 que as pestanas protegem us olhos?
0 que 6 que pode acontecer se olhares para

o Sol ou para uma luz muito forte?

.

cornea

iris

41r.-ke
* 16 ** di*

;.

pupils

iris

lente

retina

nervo optic°

As pestanas protegem os olhos, isto 6, fun-
cionam como uma rede, impedindo que ob-
jectos pequenus entrem nos olhos.

Alem disso, os nosso olhos estAo sempre a
abrir e a fechar e, quando os fechamos, as
lagrimas limpam-nos de qualquer poeira que
tenha entrado e nao deixam que sequem.

Apesar disto tudo, 6 preciso ter muito
cuidado corn os olhos para nAo se estra-
garem.

NW) se deve tocar-lhes corn nada e nAo se
deve forca-los a ler ou a ver quando ha
pouca luz.
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Objectivo
'110 Reconhecer o modo como o som se produz e

;111'
se propaga.
Descrever a composicao do ouvido.
Reconhecer como se deve tratar dos ouvidos.

Apresentacao da LicAo

Comece por explicar o que 6 o som e como se
produz. Demonstre, corn urn elastic° ou uma
corda de urn instrumento musical, que 6 a
vibracao que produz o som. Ensine os alunos a
colocarem a ma° na garganta para sentirem a
vibracao das cordas vocals, quando falani. Expli-
que que o som se propaga em ondas e ern todas

94

as diregoes, ao contrario da luz, que se propaga
em linha recta.

De material aos alunos para realizarem a ex-
periencia descrita na pagina 94. do. Livro do
Aluno e compare as ondas circulares que se for-
mam a superficie da agua corn as ondas sonoras.

Explique em que consiste o eco e como se pro-
duz.

Mostre uma ampliacao de um ouvido e expli-
que -Como 6 composto e corm funciona.

0 ouvido esta dividido em trios partes: ouvido
externo, ouvido midi° e ouvido interno. 0
ouvido externo 6 a parte visivei, ou seja, a
orelha, que ajuda a captar o som. 0 som,
recebido pelo ouvido externo, passa por urn canal

0 Ouvido
0 sentido do ouvido permite-nos falar uns

corn os outros, divertir-nos e saber quando
ha perigo.

Todos os dias ouvimos uma grande quan-
tidade de sons, uns agradaveis e outros
desagradaveis.

Quando se puxa a corda de uma viola, ela
move-se para cima e para baixo, isto 6, vibra
e produz urn som.

Todos os sons se produzem do mesmo
modo, embora, as vezes, os objectos nao
parecam estar a mexer. E sabes como o som
chega teu ouvido?

Arranja urn recipiente corn Agua. Deixa
cair uma pedrinha dentro da Agua. Veras que
a Agua comeca a mover-se em ondas cir-
culares, a partir do lugar onde a pedra en-
trou na Agua.

Com o som acontece o mesmo. v som
propaga-se em ondas circulares para todos os
lados ao mesmo tempo.

Ouvimos os sons quando os circulos
atingem os nossos ouvidos.

JA alguma vez ouviste o eco da tua prOpria
voz? 0 eco 6 uma repeticao do som e
acontece quando ha uma parede on mon-
tanha a uma certa distancia do sitio onde se
produz o som.

0 som bate na parede e volta para tras, de
modo que se ouve algum tempo depois.

1 0



ate ao ouvido medico, que é formado pelu tim-
pano e por uma serie de pequenos ossos. 0 tim-
pano é uma membrana que vibra ao receber o
som e, ao vibrar, comunica o vim aos ossos ad-
jacentes. Os ossos do ouvido medio enviam as
vibragOes para o ouvido interno, onde sAo cap-
tadas pelo nervo auditivo, que as comunica ao
cerebro.

Ensine ainda alguns cuidados que devem ter
corn os ouvidos, como: nfto user objectos pon-
tiagudos para os limpar, mas sim lava-los e
limps -los com algodAo; e ngo estar muito tempo
em lugares barulhentos ou perto de maquinas que
fagam muito barulho.

Utilize a pagina 39 do Caderno de Exerckios.

Avaliacio
Faga perguntas como:

Que faz com que se produza urn som?
Como 6 que o som se propaga?
Qual o drgAo dos sentidos que nos permite

ouvir os sons?
0 que 6 o eco e como se produz?
Como 6 constituido o ouvido?
0 que 6 o ouvido medio e como funciona?
Qual 6 o nervo que transmite os sons ao

cerebro?
Que cuidados se devem ter corn os ouvidos?

canal
auditivo

ossos do
ouvido medio

ouvido
interno

nervo
auditivo

Agora ja sabes como o som se produz e
como se transmite. E sabes como consegues
ouvi-lo?

o ouvido que to permite ouvir os sons.
As ondas do som sgo recebidas pela orelha

ou ouvido externo. Da orelha passam por
urn canal ate atingirem o timpano. 0 tim-
pano a uma membrana muito fina que vibra
corn o som. A medida que o timpano vibra,
faz mexer uns ossinhos no ouvido medio,
que por sua vez enviam vibraceies para o
ouvido interno. No ouvido interno, as
vibragOes sao captadas pelo nervo auditivo,
que as leva ao cerebro.

Claro que hi sons fortes e sons fracos,
sons agradAveis e sons desagradAveis. Tudo
depende do que os produz. No entanto,

deve-se ter cuidado em nito estar perto de
mAquinas ou outras coisas muito barulhen-
tas, porque podem estragar os ouvidos ou
provocar outras doengas.

Tal como se disse para os olhos, nao se
deve tocar nos ouvidos corn nada pon-
tiagudo. Devem-se lavar e limpar corn
algodao.

Devem-se proteger os ouvidos do frio,
usando um barrete, chapati ou capuz.
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O Objectivo

Reconhecer as diferentes sensac6es que o
sentido do tacto nos proporciona.

ENO Descrever os cuidados que se deve ter corn a
pele.

96

Apresentacao da Lica()
Pergunte aos alunos se sabem o que 6 o tacto.

Em seguida, pergunte qual 6 o &Flo do sentido
do tacto.
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Explique que o Orgao que nos permite ter tacto
a pele e que a. pele e o major orgito do corpo

human. Claro que a pele tern outras funcoes:
Cobre o corpo todo protegendo-o contra
inicrebios e. por onde o suor sai (atraves dos
poros). De exemplos de sensagoes que o sentido
do tacto nos permite ter: quente, frio, macio,
Asper°, mole, duro, molhado, seco e de dor.

Explique que, como todos os orgaos dos sen-
tidos, a pele esti ligada ao cerebro por nervos
que transmitem as sensacoes. No caso da pele ha
nervos diferentes para sensagoes diferentes. Hg
nervos que s6 sgo sensiveis ao fro e ao calor,
outros que s6 sgo sensiveis a dor. 8 por isso que,

0 Tacto
Quando tocas em gelo, sentes frio. Quanto

tocas num objecto que esteve ao lume, sentes
calor. Quando cais e esfolas um joelho,
sentes uma dor.

Sabes o que to permite sentir tudo isso?
E o sentido do tacto.
0 6rgdo que transmite as sensagOes do tac-

to 6 a pele. A pele e o major &fa° do corpo
e 6 urn dos mais importantes. A pele protege
o corpo e 6 por onde sai o suor.

A pele esti cheia de pequeninos nervos que
transmitem as sensagoes do tacto ao cerebro.
Hi diferentes nervos para diferentes sen-
sagOes. Alguns nervos sao sensiveis ao frio e
ao calor; outros sao sensiveis a dor; outros,
ainda, permitem distinguir urn objecto
aspero de um object() macio.

A pele de algumas partes do corpo 6 mais
sensivel do que a de outras. As pontas dos
dedos silo a parte da pele mais sensivel ao
tacto.

Deve-se cuidar bem da pele.
Deve-se lavar a pele regularmente, para

Tao deixar que os poros fiquem tapados e
para que o suor possa sair.

Quando se faz urn corte ou arranhao,
deve-se desinfecti-lo e cobri-lo corn urn pen-
so ate que nova pele possa crescer.
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por vezes, ha desfasamento entre uma sensacAo e
outra. Por exemplo, quando tocamos numa
panela quente, sentimos o calor antes da sen-
sacAo de dor da queimadura.

Explique que a pele de algumas panes do cor-
po 6 mais sensivel que a de outras e que as pon-
tas dos dedos silo os sitios onde a pele 6 mais
sensivel ao tacto.

Lembre que, sendo a pele tao importante,
deve-se manter sempre limpa, para que c suor
possa sair e nao acumular microbios e que se
deve desinfectar cortes e outron ferimentos e
trata-los de modo a criarem pele nova.

Utilize a pagina 40 do Caderno de Exercicios.

Ave liacao

Riga perguntas como:
Qual 6 o orgAo do sentido do tacto?
Quais silo as fungaes da pele?
Que 6 que transmite as sensacties do tacto

ao cerebro?
Quais sao algumas sensagOes diferentes que

o sentido do tato permite ter?
Qual o sltio do corpo onde a pele 6 mais

sensivel?
Que cuidados se deve ter com a pele?

10
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Objectivo

Reconhecer as diferentes sensagoes que os
sentidos do gosto e do cheiro nos permitem
ter.

Estudar em pormenor cada um dos orgaos
dos sentidos do gosto e do cheiro e o modo
como se devem cuidar.

Apresentacao da LIcao
Traga varios alimentos, como sal, agticar,

lima°, etc., para a sala de aula e de aos alunos

para provarem. Pega-lhes para identificarem
sabores de doce, salgado, amargo, picante, etc.

Pergunte -ihes qual é o sentido e o orgao que
ihes permite identificar sabores diferentes.

Explique que a lingua é coberta por uma
superficie mucosa em que existem pequenas
saliencias, as papilas gustativas, que sao terminais
dos nervos que transmitem as sensagoes do gosto
ao cerebro.

Explique que o sentido do cheiro é igualmente
importante e faz-nos distinguir cheiros de per-
fumes, de cheiros de comida e de cheiros a lixo.

Ensine que o nariz é o orgao do sentido do
cheiro e mostre como funciona. Os cheiros sao
transportados pelo ar, que entra pelas narinas

0 Gosto e o Cheiro
Quando comes uma maga, sentes o sabor

proprio da maga. Mesmo corn os olhos
tapados, consegues dizer se estas a comer
maga ou laranja.

O sentido do gosto ou paladar permite
distinguir sabores de comida. A lingua é o
orgao do sentido do gosto.

Se examinares a lingua com uma lupa,
veras que eta esta cheia de pequeninas salien-
cias que se chamam papilas gustativas. Sao
as papilas que recebem as diferentes sen-
sacoes de gosto (doce, salgado, amargo,
quente, frio, etc.) e as enviam ao cerebro.

O sentido do cheiro ou olfacto permite-nos
apercebermo-nos de cheiros agradaveis e
desagradaveis: cheiros de comida, perfumes,
ar poluido, lixo, etc.

O orgao do sentido do cheiro é o nariz,
No interior do nariz existem pequeninos ner-
vos que transmitem as sensacees ao cerebro.

Os cheiros chegam ao nariz atraves do ar
que respiramos. Os nervos reagem aos
cheiros e enviam as mensagens ao cerebro.

0 gosto esta ligado ao cheiro. Quando
estamos constipados, perdemos grande parte
do sentido do cheiro, porque o nariz fica
tapado. Com certeza já reparaste que, quan-
do estas constipado, nab tens cheiro e
tambem tens menos gosto.

No ceu da boca ha uma abertura que
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quando respiramos. A superficie interior do nariz
esti cheia de pequeninos nervos que captam as
sensacaes e as transmitem ao cerebro, 0. cerebto,
por sua vez, identifica o tipo de cheiro.

Explique que o cheiro esti muito relacionado
com o gosto. Quando saboreamos os alimentos,
estamos ao mesmo tempo a cheiri-los e 6 por
isso que, quando estamos constipados e
perdemos o cheiro, tambem perdemos o gosto.
No ceu da boca, existe uma abertura por onde o
cheiro da comida passa para o nariz.

Entre os cuidados a ter com os orgaos do
gosto e do cheiro esti° lavar bem os dentes e nio
fumar.

Utilize a pigina 41 do Caderno de Exercicios.

Avails*,
Ewa "erguntas como:

Qt al é o &gat) do sentido do gosto?
Como é que as sensagoes do gosto chegam

ao cerebro?
Que tipos de sabores consegues distinguir?
Qual é o &sic) do sentido do cheiro?
Como é que o nariz se apercebe dos

cheiros?
Que cuidados se deve ter corn o nariz e a

boca?

comunica corn o nariz. 8 por onde o chew
da comida passa para o nariz.

Deve-se ter cuidado corn a bocu, de motto
a nio perder o sentido do gosto, g impor-
tante lavar os dentes e trati-los quando estao
cariados.

NAo fumar e evitar apanhar constipagaa
sao cuidados a ter corn o nariz.

99
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Objectivo
Explicar a influencia que o descanso; o exer-
cicio fisico, a alimentaglio e a higiene tem
na satide.

Apresentacito da Lido

Comece por explicar que hi quatro pontos im-
portantes a tomar em atenglo para o corpo se
desenvolver bem e com satide. Sao des: descan-
so, exercicio fisico, alimentagilo e higiene.

Foque a importancia de 11 a 12 horas de sono
por noite para uma crianga de 8 a 9 anos. Expli-
que que durante o sono grande parte do cerebro

repousa e os mtisculos tambem.
Parte do cerebro mantem-se a trabalhar para

que o coragao e os pulmOes continuem a fun-
cionar.

Pega aos alunos para imitarem uma pessoa que
nao dormiu bem na noite anterior e para ex-
plicarem como se sentem quando nao dormem
bem. Explique que fazer exercicio fisico 6
tambem muito importante: correr, saltar, andar
de bicicleta, nadar, etc., silo bons exercicios.
Faga exercicios de! treino na sala de aula, ex-
plicando as virias maneiras como podem saltar:
para tris, para a frente, para os lados, em altura,
ou em comprimento.

Fale da importancia de uma alimentacao ade-

&tide e Bons }Mhos
Enquanto dormes o teu corpo descansa. A

maior parte dos mtisculos estlio parados e
uma grande parte do cerebro tambem. Os
Orgaos dos sentidos nio transmitem men-
sagens ao cerebro durante o sono. Estao em
repouso,

Deves dormir tempo suficiente para to sen-
tires bem, ou seja, cerca de onze horas por
noite.

Quando nao dormes bem, no dia seguinte
o cerebro esti cansado e confunde as men-
sagens dos orgaos dos sentidos. tambem
natural que nao consigas andar bem, porque
os musculos estao cansados.
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quada e da necessidade de corner todos os dias
alimentos dos quatro grupcs allinentares.

Fa le sobre as vitaminas que ajudam a evitar
certas doengas e quais silo as fontes de algumas
vitaminas. Por exemplo, para evitar constipacties
devem-se tomar alimentos que tenham vitamina
C, como sumo de limAo e sumo de laranja. Para
evitar que os ossos fiquem fracos e se partam
facilmente, devem-se tomar alimentos que
tenham vitamina D, como o leite, o queijo e o
iogurte.

Explique tambem que a higiene do corpo 6 im-
portantissima para umu boa satide. Lavar os
dentes depois das refeigoes, tomar banho todos
os dias e lavar as mAos todas as vezes que se vai

casa de banho e antes de comer, pelo menos,
sdo habitos que se devem ter.

Utilize a pagina 42 do Caderno de Exercicios.

Availed°
Faca perguntas como:

Porque 6 que o sono a importante?
Que acontece quando estas a dormir?
Como te sentes quando nAo dormes bem?
Que tipo de exercicio fisico fazes ou gostas

mais de fazer?
Que alimentos contem vitamina C?
Que alimentos contem vitamina D?
Que regras de higiene deves seguir todos os

dias?

Deves fazer exercicio fisico. Andar, correr,
saltar, andar de bicicleta e nadar fazem bem
aos rrisculos, pulmets e coracio.

Alimenta-te bem. Esse 6 urn segredo para
te manteres bem disposto e com satide.
Come alimentos de todos os grupos alimen-
tares e principalmente leite, vegetais e fruta,
que do as principais fontes de vitaminas.

A higiene 6 tambem muito importante. JA
vimos que, para manter a pele saudavel,
deve-se lava-la todos os dias. Alem disso,
deves lavar os dentes depois das refeigets, de
manhA e a noite e lavar as mAos todas as
vezes que te serves da casa de banho e antes
das refeicees.
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Objectivo Apresentacito da Licgo

Explicar a importftncia das vacinas e em que Comece por perguntar quem nunca esteve
consiste a imunizaglo. doente ou nunca teve uma constipagAo. g

evidente que todas as criancas ji estiveram
doentes pelo menos com constipagoes e corn
outras doencas, como sarampo, variola, varicela,
etc.

Explique que muitas doengas sgo provocadas
por pequeninos seres que existem por toda a
parte: no ar, na igua e no solo, e que se chamam
micrebios. Os micrebios se se desenvolvem no
corpo das pessoas, provocando doencas, quando
tem cortdigoes para isso, isto 6, quando o corpo
nAo esti preparado para lutar contra eles.

Evitar Donnas
Muitas doengas sao provocadas por seres

muito pequeninos a que se chama micr6bios.
Existem micrebios em toda a parte: no ar,

na igua e na terra.
0 nosso corpo tern proteccAo contra os

micrObios, mas sgo precisos certos cuidados.

11



O descanso, o exercicio fisico, a boa alimen-
tacAo e a higiene ajudam o corpo a ter uma pro-
tecgAo natural contra doengas, mas as vezes so
isso nAo e, suficiente. g ai que o papel das
vacinas se torna importante. HA vacinas contra
varias doengas que costumavam causar pro-
blemas wirios e ate a morte a muita gente. Expli-
que que as vacinas criam no corpo da pessoa an-
ticorpos que reagem contra os microbios que pro-
vocam doengas.

Par isso nAo se deve ter medo de tomar
vacinas.

Utilize a pagina 43 do Caderno de Exercicios.

Ave Una°

Faga perguntas como:
Que sgo microbios?
Todas as doengas sAo provocadas por

microbios?
Que doengas conheces que sao provocadas

por microbios?
Que se deve fazer para evitar doengas?
Que sgo vacinas e como a que evitam as

doengas?

Ja vimos que o descanso, o exercicio
fisico, a higiene e a alimentagao sac) impor-
tantes para evitar doengas. Mas as vezes 6
preciso mais do que isso.

Corn certeza ja tiveste uma constipagAo e
tosse.

Quando os microbios encontram no corpo
de uma pessoa condigOes para se desen-
volverem, eles provocam a doenca. Pode
acontecer a pessoa ter apanhado frio, estar
mal alimentada, ter falta de vitaminas ou ser
por outra razAo qualquer.

Certas doengas podem ser evitadas se
estivermos protegidos corn uma vacina.

Ha vacinas contra o sarampo, contra a
variola, contra a paralisia infantil, contra a
tosse convulsa e contra outras doengas
igualmente mas.

Isao deves ter medo de tomar vacinas, por-
que elas ajudam o teu corpo a defender-se
contra os microbios das doengas, quando
eles atacam.

E sempre melhor evitar doengas do que
trata-las. Como diz o ditado: "E melhor
prevenir do que remediar"

frieollir.
103



104

104

Exercicio de Review
Verdadeiro 'ou Fa !so?

Le cada uma das frases seguintes.
Se a frase for verdadeira, escreve V no espaco em branco;
se for falsa, escreve F.

1- . A iris 6 a parte escura do olho.

2 0 som propaga-se em linha recta, como a luz.

3. 0 orgAo do sentido do tacto 6 a pele.

4. As papilas gustativas sAo manchas brancas na lingua que

indician que uma pessoa esti doente.

5 Cheiramos as coisas com o nariz.

6. E importante dormir bem pars nos sentirmos saudiveis.

7. Devemos comer alimentos variados.

8. As vacinas evitam que se apanhem certas doencas.



Os Estados Fisicos da Materia
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Objectivo

Identificar substAncias nos tres estados fisicos
da materia.
Explicar que a materia 6 formada por peque-
ninas particulas chamadas moleculas.

Apresentacilo da Lica°

Pep aos alunos para nomearem substAncias
que sejam solidas, outras que sejam liquidas e
outras que sejam gasosas. Lembre-lhes que os

como o acticar, o sal e a areia, tambem sAo
solidos e enumere as caracteristicas comuns
todos os solidos, a todos os liquidos e a todos os
gases. Os solidos tern forma e volume constante,
os liquidos tern forma variavel e volume cons-
tante e os gases nao tem forma nem volume
constantes.

Diga aos alunos para observarem acticar ou
farinha atraves de uma lupa. Explique-lhes que
os cristais de acticar e as particulas da farinha
parecem muito pequenos, mas que ainda se con-

106

Os Estados Fisicos da Materia

.14 sabes que existem tres estados fisicos da
materia: solid°, liquido e gasoso.

Uma pedra 6 urn solid°, a agua 6 um li-
quido e o ar 6 um gas. Os solidos tem
forma e tamanho determinados, grandes ou
pequenos. Os liquidos tern urn dado
tamanho, mas nio tem forma constante;
tomam a forma do recipiente onde estAo.

Os gases nAo tern nem tamanho nem for-
ma certa e sgo dificeis de se notarem, porque
sAo invislveis. Por vezes nota-se a presenca
de urn gas pelo cheiro, apesar de muitos
gases, como o ar, tambem nAo terem cheiro.

JA tentaste dividir um papel em bocados
cada vez mais pequenos?

Chegas a uma altura em que ja nAo con-
segues dividir mais. Mas cada bocadinho ain-
da 6 formado por muitas particulas pe-
queninas que nao se conseguem ver. Essas
particulas chamam-se moleculas.

Tanto os solidos, como os liquidos e os
gases sao formados por moleculas. As

moleculas dos solidos sac) dificeis de separar,
porque estao ligadas corn muita forca umas
as outras e, por isso, os solidos mantem sem-
pre a sua forma e o seu volume.

IA



seguiam dividir mais ate nAo se verem com uma
lupa e, mesmo assim, cada particulazita teria
muitos milhares de moleculas.

Explique que uma molicula a a fraccAo mais
pequena de uma substancia. Mostrando as
gravuras da pagina 107 do Livro do Aluno, expli-
que que as mol6culas dos solidos estAo presas
umas is outras, de modo que se movem pouco e,
por isso, os solidos mantem a sua forma e
volume. Nos liquidos, as moleculas tem mais
liberdade de movimento e, por isso, os liquidos
tem forma variavel. Nos gases, as moleculas
afastam-se umas das outras e, por isso, os gases
nAo mantem a mesma forma e ocupam todo o
volume que tem i disposicAo.

Utilize a pagina 44 do Caderno de Exercrcias.

Ave liacAo

Faca perguntas como:
Que gases conheces?
tonheces alguns liquidos? Di exemplos.
Que caracteriza solidos?
Como se chama a particula mais pequena

de uma substAncia?
Porque 6 que os solidos tem forma e

volume constantes e os gases nAo?
A tua mesa 6 um solid°, liquid° ou gas?
Em que estado esti a agua do mar?

As moleculas dos liquidos estAo ligadas
corn menos forca do que as dos solidos e,
por isso, mudam de forma, conforme o reci-
piente que os contenha.

As molCculas dos gases estAo ligadas muito
fracamente umas As outras e, por isso,
escapam-se para o ar sempre que tern opor-
tunidade, e nAo tem forma nem volume certo.
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Objectivo

Explicar o que sAo mudanos de estado e que
sgo resultantes de aquecimentos ou arre-
fecimentos.

Apresentacao da Licao

Explique aos alunos que a materia pode mudar
de urn estado fisico para outro. 0 que a preciso
fornecer ou retirar calor.

Utilize um bocado de gelo, um copo de vidro

pirex e uma fonte de calor e demonstre como o
gelo, que a solido, se transforma em agua e esta
em vapor.

Explique que, quando se aquece o gelo, as
moleculas comecam a mover-se ate que se con-
seguem separar umas das outras, formando o 11-
quido. Se se continua a aquecer, as moleculas
cada vez se movimentam mais ate que saem do
interior do liquido e passam para o ar.

Explique o que 6 a fuslo e a vaporizactio e que
tambem se podem dar os processos inversos
destes, isto 6, as transformacOes de gas para li-
quido (condensacAo) e de liquido para solid°
(solidificacAo). Quase todas as substancias podem

108

Vaporizacao
é a passagem de
liquido a gasoso.

Fusito
é a passagem de
solid° a liquido.

Mudancas de Estado
Com certeza jai pegaste num bocado de

gelo. 0 gelo 6 um solido. Se deixares urn
bocado de gelo fora do congelador, ele
transforma-se em liquido. Se o colocares
numa panela ao lume, ainda passa a liquido
mais depressa.

0 gelo funde-se. DA-se, portanto, a mu-
danca do estado solido ao estado liquido.
Esta rriudanca chama-se fusao. Para a fusao
se dar, 6 preciso que haja calor. Se o.gelo
nao for aquecido, ele funde.

A agua liquida pode passar a gas. E o que
se passa quando a agua ferve. Formam-se
dentro do liquido bolhinhas de gas que saem
para o ar. Chama-se a esta mudanga de
estado vaporizacdo. Tambem neste caso 6
preciso aquecer, isto 6, fornecer calor.

E possivel fundir e vaporizar muitas
substancias, mas a preciso aquecer bastante
mais do que quando se aquece a agua.

A medida que se vai aquecendo uma
substancia, as moleculas comecam a mover-
-se cada vez mais depressa, ate que se
separam umas das outras, produzindo o II-
quido. Se se continua a aquecer, elas
separam-se ainda mais, transformando-se
em gas.

Ao arrefecer (retirar calor), 6 possivel
transformar-se o gAs em liquido e o liquido
em solid°.



mudar de estado fisico, mas, por vezes, a quan-
tidade de calor envolvida na transformagio
muito maior do que na da igua.

Deixe os alunos notarem que a velocidade a
que se di a mudanca de estado depende da
temperatura do ambiente ou da fonte de calor.

Diga-lhes para realizarem a seguinte experien-
cia:

Colocar cubos de gelo em tres copos de papel.
Colocar um copo no frigorifico, outro sobre uma
mesa e introduzir um num recipiente coin igua
quente (cuidado para nio entrar igua no copo).
Verificar os resultados meia hora depois.

Utilize a pagina 45 do Caderno de Exerckios.

Avaliacao

Faca perguntas como:
Que 6 preciso para que um solid° se

transforme em liquido?
Como se chama a mudanca de solid° para

liquido?
E de liquido para gasoso?
Que acontece is moleculas do solid° quan-

do passa para liquido?
Que substincias conheces que se podem

fundir?

1
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Objectivo
pig
101 Explicar em que consiste uma transformacao Explique em que consiste uma transformacito.44

fisica. fisica, dando virios exemplos: cortando fatias de
II la
04 Dar exemplos de transform_agoes fisicas da pa°, derretendo gelo, rasgando papel, moldando

materia. objectos de plasticina, partindo um pau ou um
lapis. Demonstre que se pode partir, rasgar, fun-
dir, cortar, moldar, dissolver ou moer sem
modificar a materia de que é feito o objecto: o

Apresentacao da Lica°

111: pa° continua a ser pao, o papel continua a ser
papel, mesmo rasgado, etc. As transformagoes

CCU
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Transformacoes Fisicas da Materia

Ji ouviste o gelo mudar do estado solid°
para o estado liquido e a igua liquida mudar
para gis? A estas mudangas chamam-se
transformacoes fisicas.

Quando se rasga um papel ou se parte urn
lapis, ddo-se transformagoes fisicas.

0 papel continua a ser papel, mesmo
depois de rasgado e o lapis continua a ser
feito do mesmo material.

Uma transformacao fisica é uma mudanga
na forma, tamanho ou estado fisico de um
objecto, mas sem modificar a materia de que
é feito esse mesmo objecto.

Quando o gelo muda para agua, o que se
di é uma mudanga de estado. Tambem se
pode dar a mudanga inversa, isto é, a
mudanga de liquido para

Quando deitas uma colher de agticar num
copo de agua, o que se di tambem é uma
transformagito fisica. 0 acticar desaparece,
dissolve-se, fica com outra forma ou aspecto,
mas continua presente na agua, o que podes
provar se saboreares a agua.

Conheces mais algumas transformacaes
Micas?



fisicas so modificam a forma, tamanho, aspecto
ou estado fisico.

Muitas vezes as subtincias que sofrem
transformagaes fisicas podem sofrer a transfor-
maga° inversa e voltar ao original.

De exemplos de outras transformacoes fisicas,
como serrar madeira, cortar tecido, dissolver
refresco em p0, derrettr manteiga, cortar papel,
congelar igua, etc.

Utilize a pagina 46 do Caderno de Exercicios.

Ave lisicao

Faga perguntas como:
0 que é uma transformagAo fisica?
Numa transformagio fisica, o material

que é feito urn objecto muda ou nAo?
0 que é que muda quando se di uma

transformagAo fisica?
Podes ciar urn exemplo de uma transfor-

magAo fisica?



Objectivo
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Explicar o que E uma transformacao quimica
e dar exemplos.
Distinguir transformacOes quimicas de
transformaceles fisicas.

Apresentacao da Lica°
Explique que uma transformacao quimica 6

uma transformagao que se di num objecto ou
material em que o produto resultante 6 diferente
do original.

Compare corn as transformacOes fisicas, ex-
plicando as diferencas. Explique que as transfor-
magOes quimicas, tal como as fisicas, podem ser
provocadas pelo calor ou pelo fogo.

Sao tranformagOes quimicas as queimas ou
combustOes de todos os materiais, coddaclies
(como o enferrujamento do no), o cozimento e
a digestao dos alimentos, o apodrecimento dos
alimentos e a decomposicao das plantas e
animais.
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Transformagiies Quimicas

Ja falimos em transformagOes fisicas.
Agora vamos ver o que sao transformagOes
quimicas.

Vimos que, quando se di uma transfor-
maga° Mica num objecto, a forma ou o
aspecto pode mudar, mas a materia de que
ele 6 feito fica na mesma.

Nas transformagoes quimicas !do é assim.
Quando a transformagao se di, o material
que resulta 6 completamente diferente do
original.

Quando queimas um papel, o que resulta
sdo cinzas. Di-se uma transformacAo
quimica. Quando deixas urn prego dentro de
igua varios dias, ele enferruja. 0 enferru-
jamento 6 uma transformacAo quimica. A
ferrugem 6 completamente diferente do ago

I
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Este objecto transformou-se. Era polido e brilhante c ticou enterrujadt). Deu -se tuna transformacao quimica.



De exemplos de algumas transformaglies
quimicas e explique que algumas sAo lentas e
outras sao rsipidas. Enumere algumas transfor-
magOes fisicas e quimicas e peca aos alunos para
identificarem quais as transformagaes fisicas e
quais as quimicas.

Utilize a pagina 47 do Caderno de Exercicios.

Ave IWO°

Flap perguntas como:
0 que a uma transformacAo quimica?
Que tipo de transformacAo se di quando

um bocado de madeira arde?
E quando deitas chocolate no leite?

Identifica as seguintes transformagoes como
Micas ou quimicas:
. Cozer pAo
. Secar a roupa
. Cozer galinha
. Derreter manteiga
. Moer café
. Queimar carvAo
. Cortar madeira

de que o prego era feito.
O apodrecimento dos alimentos e a decom-

posigao das plantas, quando morrem, sgo
tambem transformaceies quimicas.

O cozimento dos alimentos a uma
transformagAo quimica provocada polo calor.
Cozem-se batatas, cenouras e ervilhas;
frita-se, assa-se ou grelha-se carne ou peixe.
Tudo isto sAo transformagoes quimicas que
tornam os alimentos mais Weis de mastigar
e mais apetitosos.

Muitas transformaceies qulmicas que se
dAo no ambiente sAo lentas, outras sgu
rapidas.

Tudo o que arde transforma-se
rapidamente. 0 enferrujamento 6 urn pro -
cesso lento e o apodrecimento das plantas e
alimentos 6 rapido.

0 apodrecimento desta laranja 6 uma transformacao quimica.
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Exercicio de Revislo
Verdadeiro ou F2 150?

Le cada uma das (rases seguintes.
Se a frase for verdadeira, escreve V no espaco em bronco;
se for falsa, escreve F.

1. Tudo o que existe no estado solid° tem uma forma deter-

minada.

2. As moleculas de urn gas estdo muito longe umas das

outras.

3. A solidificagdo 6 a passagern de solid° a gasoso.

4 Para que se de a ludo a necessario arrefecimento.

5. Quando se apara um lapis provoca-se uma transformagdo

ffsica.

45. Quando se derrete gelo, dd-se uma transformagdo

quimica.

7 Quando se di uma transformacao quimica pode-se dar a

transformagdo inversa.

8 Numa transformagdo quimica o material muda.
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