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Prefacio

Preface

Em sequancia dos ojectivos que o Centro Nacional de Desenvolvirnento de Materials Didácticos em Portuguas se propOs desenvolver,
aparece agora Ciêncies 2 que, A semelhallg,ardt)
Ciêncies 1, segue de perto, nos seus objectivos
e metodologia, outros curriculos us'Ados nas
escolas americanas. Ao desenvolver-se CiOncies
2, teve-se em mente o meio amblente da crianoa
portuguesa, pols este exerce uma influancia extraordinAria na aprendizagem, Deu-se ainda uma
atencao muito especial ao aspecto afectivo da
criança, assim como aos seus valores morals e
culturais,
Ciêncies 2O o segundo de uma.seirie de livros
de Ciancias destinados ao ensino elementar.
Nele se apresentam conceitos sobre alguns
ramos de Cianclas Naturals (Biologia, Fisica e
Geologla), incluindo-se tambern matArla relat.lva
A Satide e Nutricao.

Following the proposed objectives set forth by
the National Portuguese Materials Development
Center, the text, Ciéncies'2, now appears as
similar In format to CiOncies 1, closely follows
the objectives and methodology used by other
American school curricula. In developing ClOrl
cies 2, consideration was given to the Portuguese child's environment since this factor ex,erts an extraordinary Influence upon the learning process. Special attention was.also plactid
upon the affective domain as well as uporithe
moral and cultural values of the child,
Ciêncles 2 Is the second In a series o,f
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

Joao P. Botelho
Director

a

another core curriculum publfc-iiro ,-*R7--Cidncias 2,

Introdução
0 ensino de ClOnclas na escola prirnaria tern
dois objectivos principals: a aquisiçao de
conhecirnentos cientifIcos e o desenvolvimento
intelectual do educando.
Esta sttrie de livros de Clitnclas foi preparada
corn a intencao de levar o aluno a adquirir
conheclrnentos sobre alguns ramos das Clanclas Naturals (Biologia, Fisica e Geologla), incluindo tambern rnatttria relatIva a Satide e
Nutr1911o. No entanto, a sena teria pouco

signifIcado se s6 apresentasse factos e conceltos- que o aluno tivesse de memorizar.
Procura-se que o aluno desenvolva capacIdade
de Interpretagao do que se.passa a sua volts e
de observacao dos factos e fenómenos naturals
corn uma atltude crftica, isto 6, utillzando o
mOtodo clentifico.
So uma perfeita harmonia entre o assunto a
ser ensinado e o mOtodo de ensino podera ter
resultados proveltosos.
0 professor.deveraencorajar o aluno a investigar, descobrir, testar as suas observac6es e
descrev6-las, quer oralmente, quer por escrito,
quer atraYtts de pinturas ou desenhos.
Tudo isto sao passos do método clentiflco
que levam o aluno a tratar qualquer problerna de
urn modo lOgico.
Os tOpicos apresentados neste livro sao os
seguintes:
O Melo Amblente
O Corpo Hurnano
O Ar
Alimento e Cadelas Alirnentares
A Luz e o Calor
o Espaço
Rochas e Solo
(mans e Magnetlsmo
MedIr Cornprimento, Volume e Peso
Medlr Tempo

fessor podera seguir a ordem qbe entender, conforme as necessidades e interesses dos alunos,
O prograrna de Clancias é constituido por
dols livros: o Llvro do Aluno e o Manual do Professor,

O LIvro do Aluno 6 profusarnente ilustrado,
contendo urna finguagern de leltura facil. Esta
dividido em dez capitulos, cada urn formado por
urn ntimero varlavel de 1196ea Cada II9ao consta
do duas paginas, uma pima a sua apresentacao
e outra corn exerciclos ou instru96es para uma
actividada
O Manual do Professor contern sugestOes
sobre o modo de apresentar cada um dos conceltos. Cada II9ao está organizada do seguinte
rnodo:

Urna frase ou (rases que traduzern
Objectivo
o cornportarnento que se eSpera do aluno,
depois do estudo da
Algumas Idelas para apresenIntrodugbo
tagao do concelto em causa e motivagao dos
alunos. 0 professor deve procurar captar o Interesse dos alunos, desenyolvendo neles urn
espirlto de descoberta A apresentagao de um
concelto deve ser sempre segulda por urn
periodo em que o aluno podertt testar as suas
observagbes e estabelecer rela9bes entre o que
aprendeu e os seus conhecimentos anteriores.
Urn conjunto de sugestbes de exActIvIdades
perlOnclas que Ilustram o conceito a ser enslnado. Estas actIvIdades podem servIr de
dlagnOstico, mostrando o grau de compreensao
do concelto.
A avallagao de conhecIrnentos
Avallaçlk,
deve ser felta contlnuamente, ao longo do tempo, atravas da observagao do comportamento do
aluno. Uma das melhores manelras de avallar 6
pedIr ao aluno para descrever oralrnente ou ar
tIsticarnente, atravas de urn desenho ou pIntura,
o que acabou de aprender. No flm do Manual do
Professor existem algumas folhas que o professor podera cop* e utIllzar para avallaçao.

Estes dez tOpicos, apresentados sob a forma
de capItulos, estao organlzados de modo a
seguir urna sequencia logic& No entanto, o pro-

Brown University, Julho de 1981
A autora
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INTRODUcA0

OBJECTIVO
Explicar o que se entende pOr rneio ambiente,
Identificar locals que fazem parte do rneio
ambiente.
+oft

Apresente as pagInas 2 e 3 do Livro do Aluno,
pedlndo a urn altino para tentar explicar ca a
urna das gravuras e ler o texto que as acorn
panha. ExplIque que todas as gravuras mostrarn
urna parte do amblente desses menInos.
Pergunte então o que è o mei° amblente.
Acelte todas as respostas. Expllqueque fazern
parte do nosso amblente objectos que nds
usarnos; locals onde vlvernos, brincarnos ou
trabalhamos; pessoas que vivern, trabalharn ou
brincarn connosco; animals e plantas que nos
ajudarn ou tornarn os locals mals agradavels.

MATERIAL
Gravuras recortadas de revistaS.

0 mei() ambiente

Este 6 o ambiente da Ana.
A casa onde vives e o parque onde b'rincas são parte do teu ambiente.
2

2

ACTIVIDADES
Mostre gravuras recortadas de levistas,
ilustrando diversos amblentes: cidade, campo,
fabricas e diversos tipoS de habitagao. Pergunte
aos alunos se os amblentes de todas as
pessoas sao lguals. Cprnpare dois tipos de
habitagao, chamando a atengao dos alunos para
as diferengas e sernelhangas,.
Peça aos alunos para.dizerem nomes de
colsas (stares vivos, objectos, locals, etc,) que
constituem o seu mak> arnblente. Faga uma
lista no guadro, formartdo grupos conforme as
várias categorlas,

isAvALIAgAo
Utilize a folha de avallagao no,1.

3

1

INTRODUQAO

OBJECTIVO
Reconhecer clue, a nossa volta, existem
pessoas corn diferentes prolissOes, ragas e
idades.
Compreender a irRportancia dessas mesmas
pessoas corno'parte do rnelo,arnbiente

0

Apresente a página 4 do bud do Aluno,
perguntando aos,alunos quern sao as pessoas
que se yearn nas gfavuras. Disduta corn eles o
,papel ou cargo de cada`urna das pessoas e a
sua irnportancia pa noSsa vida,
Podera rnesrno aproveitar para falar sobre a
necessidade de ir ao dentista para conservar a
saüde ou sobre a irnportancia da familia na vida_

de urnpessOa

MAT

IAL

Papel e creions,

As pessoas A tua voila

r lir

Os teus pais, os (cus amigos c as pcssoas que le amdam
,

slo parte do ted arpolentc

4

4

.

manter a ordern ê ajudar as pessoas quando

ACTIVIDADES
Comece por perguntar a urn aluno quais as
pessoas que acha rnais importantes. Escreva os
nornes no quadro: pai, mae, irmaos, avOs, pro-'
fessor, etc. Depois, pergunte-lhe se conhece
outras pessoas que tambern o ajudarh no seu
trabalho. Diga a outros alunos se se lembrarn de
mais alguma pessoa. Pergunte-lhes o que fazern
essas pessoas e porque sac) irnportantes.
Utilize "a pagina 5 dp Livro do Aluno, pedindo
aos altipos para identificarern as profissOes das
pessod§ representadas nas gravuras e a sua importancia. Aproveite a Oportunidade para falar
sobre afunçao do medico de nos tratar quando
estarnos doentes, a fungao do enfermeiro de
cuidar dos doentes, a fungao do policia de

tem problernas, e a fungao do professor de ensinar e educar.

AVALIACAO
Pega aos elunos pare fazerem urn desenho de
coisas e pessoas que fazem parte do seu rneio
arnbiente.

IMO

4

QUe fazem estas pessoas?

Como te podem ajudar?1
Que valor tern para ti?

Fale sobre a influência do tempo na ndissa
maneira de vestir e sobre o modo como afecta a
vkfa das pessoas em certas profissOes. E importante que ,os alunos adquiram a nocao de que o
tempo faz parte do ambiente e, portanto; influencia as pessoas.

OBJECTIVO
Descrever mudancas na&AcoridicOes do

tempo e as sticonsequancfas no meio ambiênte.

INTRODU0k0
Apresenta, pagihas 6.e 7 do Livro do Aluno,
comecando por falar sobre as condicOes do
tempo (chuvoso, ventoso, tempestuoso,
nublado, soalheiro, quente e frio).

.

MATERIAL
Papel de construcao, lapis e crei oo.ss.

ACTIVIDADES
Pergunte aos alunos como escolhem todas as
manhas aroupa que hao7de trazer para a escola.

(Pelo as,90,0 do temporPelas noticias da radio
ou da teldilsao? Pelo conselho dos pais ou de
outras da'ssoas?),

,C) lempo'varia.

Distribua folhas de papel de construgao e
pega aos alunos para construireM urn
calendario de urna sernana ou de urn rn6s. Diga
aos alunos para desenharern ern cadadia urn
sirnbolo correspondente ao estado do ternpo.
Será interessante recolher e anotar as
ternperaturas exteriores durante urna série de
dias.
perg.dnte aos alunos corno é o ternpo ern
cada\ a odas estagOes do ano na sua regiAo.

AvALIAcA0

,

Faga perguntas corno:
Qual a estação do ano que preferes?
Como muda a tua roupa quando o tempo
muqa?
Como mudam as plantas?
DO a coda aluno revistas e urn terna, comb
chuva ou Vedic e pega-lhes para recortarern
gravuras relacionadas corn o terna dado.

ExpIiqie-ftIés que, enquanto numas regides 6 Inverno, está frio e neva, noutras está calor e sol.
Nuns sitios chove muito, noutros chove pouco,
etc.

Como estd o lempo em eacia graOra?
De erue tempo gostas mais? Porque?

co

INTRODUCAO
Apresente a pagina 8 do Livro

OBJECTIVO
Compreender que a agua faz parte do nosso

.Cry_llneio ambiente.

-

Compreender que a agua existe na natureza
em trés estados_fisicos.:_s6lido, Iiquidoe
gasoso.
Descrever as mudangas de estado da Agua.
Destrever o ciclo,da agua.

Aluno,falando da agua e das suas fung6es na nossa vida
diaria (alimento das pessoas, dos animais e das
plantas, limpeza e recreio), focando a sua 4mportancia no nosso meib ambiente. Discuta as
gravuras com os alunos, fazendo perguntas
como:
0 que 6 que urn lago con-térn?
,Porque é que congela?
onde vern a 6gua do lago?
De onde vern a chuva?
Corno aparecern as nuvens?

Explique-lhes o ciclo da 4gua, acompanhando
a explicagao com a gravura da pagina 9 do Livro
Aluno.

A igua

"S

"flita

A Agua faz parte do teu ambiente.

8

8

A Agua existe ern três fOrmas: sólida, liquida e gasosa.
Que gravuras mostram Agua no estado sólido?
E no estado liquido?
(,)

.1
MATERIAL
Gelo, copos de vidro

p/I'rex

e fontlde calor.

ACTIVIDAbES
Mostre aos alunos gravuras de agua nos trés
sólido, liquido e gasoso. Faga-lhes
estados
recordar o que ja aprenderam sobre estes três
estados da agua.
P0a aos alunos para nomearem %/Arias actividades em que usam agua e tagh uma lista no
quadro. Diga aos alunos para fazerem um
desenho ilustrando duas das utilidades mais importantes da agua.
Com gelo, copos di% vidro pirex' e urna fonte
de calor, ajude os alunos a realizar uma experiência para verificarem as %/Arias mudangasde estado da agua: prirneiro dèsOIIdo para Ii-

quido VusAo) e; depois, de liquido para gasoso
(vaporizagäo). Deite gelo dentro de urn copo e
chame a atengAo dos alunos para o vapor de
agua que se-condensa nas paredes eXteriores
do copo, depoTi-cie algurn tempo. Explique-que
o vapor de agua do ar normalmente nAo se vb,
rnas passa a liquido quando em contactO com
uma superficie fria.

r'

AVALIAcA0
I Utilize a folha de avaliaoAo no.2.

Descreve o que a gravura mostra.
Que acontece a Agua?

Donde vem a água da chuva?
9

(/)
CU
E S la

C

CU

D.

OW ECTIVO
Desofever a utilidade das plantas e dos
animais no nosso meio ambiente.
Descrevef semelhancas e diferencas entre as
pessoas, os ahimais e as plantas.

INTRODUQA0
Fa le sobre a existancia das plantas e dos
animals no nosso meio ambiente e sobre a sua
utilidade.-Apresente a pagina 10 cm Livro do
Aluno.

Pergunte a um aiuno porque se usam plantA
nas casas. (Porque tornam o ambiente agradavel
e fresco). Explique que as arvores do quintal
enfeitam e dao sombra e frutos: Outras arvores
dao madeira. E rhuitas plantas dao-nos alimenque sao a principal 'utilidade das plantas..
tos
Pergunte a um aluno:
Como 6 que os animals te aiudam?
(Fiespostas possiveis: 0 meu cão laz-me.companpla e eu bririCo com ale; os peixinhos do
aquário solo bonitos e enleitam; outros animals
dão-nos alimentos, cam leite, came e ovos; e
ainda outros, como os ptissaros, alegram o amblente.)

MATERIAL
Vasos com plantas, folhas de arvores e
gravuras de animais.

1-

Animals e plantas

Ha anirnais e plantas A tua volta.
Que animais existem no teu ambiente?
Que plantas'conheces?

ACTIVIDADES

AVALIAc

Pergunte aos alunos quais são as dIferengas
entre animals e plantas.
DIstrIbua folhas de arvores e gravuras de
plantas pelos alunos e perguntet-lhes quals são
as semelhancas e dIferencas entre as plantas.
(Crescem mas tOrn tamantios, cores, formas e
conslatOnclas dIferentes). DIga-lhes para cornpararem os animals entre si, segundo a cor, forma, etc., utIllzando gravuras. DIga-lhes para
repararem que 6 necessárlo tratar das plantas e
dos animals, dando-lhes alimento e urn local
prbprlo para viverem. Fa le sobre as gravuras da
pagIna 11 do Livro do Aluno, focando a Importancia dos animals e das'plantas no nosso meio
ambiente.

alunos qual a importancla que
Pergunte
os_anlmals e as planlas tOrn para ales. DIga-lhes
para fazerem um desenho sobre esse tema.

0 gato faz parte do ambiénte desta menina.
Que animais fazem parte do teu ambiente?
Que plantas? Desenha-os.

I ,)

11

12)

a)

OBJECTIVO
Descrever modificagbes nas pessoas,
animais, plantas, lugares e objectosque
constituem-o meio ambiente.
Prever modificagOes em objectos, através da
observacao do seu comportamento anterior.

mudanga de-aspecto de um cao a medida que
vai crescendo; a mudanga de um lapis A medida
que se vai usando; ou a mudanga numa sandutche a rnedida que se vai comendo, LeMbre-lhes que a mudanga num cao a crescer é muito
mais lenta que a mudanga que ocorre num lapis
- a medida que se usa,

MATERIAL

INTRODugA0

.0
45

o

,Pretende-se com esta Itoo que os alunos
reparem que tudo A sua volta estA em mudanga
continua, mesmo os objectos que parecem imutAveis.

Apresente a pAgina 12 do Livro do Al'uno,
Faga-os observar factos, como: a mudanga de
aspecto das Arvores, ao longo das estagOes do
ano; a mudança de aspecto de uma flor, desde
que aparece Q botao ate que murcha; a

TerrnOrnetro

ACTIVIDADES
Pega aos alunos para identificarem obJectos
-da sala de aula que tenham mudado de posicao
desde o dia anterior,
Peca-thes para descreverem mudangas que se
deem em espagos de horas, semanas, mesese
anos.

*Modificavoes no meio ambiente
za.,411

Todas as coisaS mudam.

Algumas mudam de lugar, outras de cor e outras de tamanho
12

Explique que eles estao constantemente a
Crescer, comparando a altura actual com a
,altura de ha algum tempo, Tambern as unhas e
os cabelos estao sempre a crescer, isto é, a
mudar, Explique aos' alunos que a temperatura
exterior varia durante odla. Muitas vexes,
de rnanha, necessitam de trazer casaco para a
escola e, a tarde, quando saem, ja esta calor e
ntio precisam de us:It-1o. Sugira que façarn urn
quadro corn as temperaturas extelores, de
manha, ao chegarem a escola e a tarde a saida,
durante uma semana, para verificarem que ha
variagOes durante o rnesrno dia e de dia para.
dia,

Diga aos alunos para indicarern algumai
rnodificagOes que se deram da primeira para a
segunda gravura da pagina 13 do Livro do
Aluno,

AVALIAgAO
Da urn lapis a cada aluno e diga-lhes para o
medlrern, anotando o resultado. Ao fim de
alguns diai, diga-lhes para medirem o lapis
novamente. Entao pergunte-lhes quanto tempo
(dias ou sernanas) levarao a gastar o lapis,
Mostre aos alunos gravuras de paisagens em
diferentes estagOes do ano ou gravuras Hustondo rnudanças como, por exernplo, urna casa pintada recentemente e uma casa corn a pintura
velha, Pega aos alunos para identificarern
mudancas entre duas gravuras e fazerern urna
estirnativa de quanto tempo dernorou a
mudança.

13

OBJECTIVO
Veriticar transferrnacOes de certas
substancias sOlidas quando misturadas corn
a Ague.

Descrever transforrnac6es devidas a Ague,

INTRODUcA0
Explique aos alunos que a egua pode mudar
de esta)do fisico e de aspecto e pode tambern
fazer rnudar as outras coisas. Chame a atericao
para a pagina 14 do Livro do Aluno e para a
transformaoao que se de no aQucar. Podere ate
realizar a experiência na aula, ern frente dos
alunos, corn refresco ern p6 ou outro sOlido que
se dissolve. Pergunte aos alunos se o p6 ainda
este no copo ou nao. Pergunte:
Entao porque nao se ve?

A igua.provoca modificaciies

14

----teve-os a conciuir que a ague fez corn qUe o
ref resco em p6 ou o ackar rnudasse de forma e
aspecto. Fale tarnbern sobre a necessidade de
ague para alirnento das plantas e animals e
ilustre cbm as gravuras da 'Decline 14. Sem ague,
as plantas nao podern Over nem crescer, rnas,
depois de regadas, crescem e forrnarn urn
bonito jardirn ou relvado.
Fele ternbém sobre a erosao que a ague provoca nas rochas e terres. Mostre gravuras ern
que a ague escavou vales e ern que poliu
pedres.

MATERIAL
Copos de plestico transparente, gelatine,
chocolate ern p6, pregos, sal, cubos de acOcar,
bolachas e bot6es.

ACTIVIDADES

_

Divldats alunos em grupos e dO a cada grupo
alguns copos de plAstico. Diga-lhes para os encherem de Agua e deltarem em cada copo urn
pouco de uma das seguintes substAnclas:
chocolate em p6, sal; gelatina, agOcar em
cubos, bolachas e bottles. Peça-lhes para
notarem o comportamento de cada uma das
substAnclas quando misturadas corn Agu'a. Dlga
aos alunos para realizarem a seguinte experlOncia:

Em dois copos coloca-se uma folha de
papal absorventee urn prego sobre o papal.
Num dos copos delta-se urn pouco de
Agua. Delxa-se ficar durante algum tempo,
tendo o cuidado de rnarcar o copo que contOrn Agua. Ao fim de alguns dias peca-lhes

para repararem na transformação que se
deu no prego dotopo que contOrn Agua.
Realize tambOrn a experiOncia ilustrada na
pAgina 15 do Livro do Alum) para que os alunos
compreendarn o processo de erosao. Delta urn
pouco de arela num reciplente de modo a formar urn montinho e deite-lhe por cima urntopo
de Agua. Chame a atençao dos alunos.pára o
que.resulta e faca a cornparaçâo corn Os vales
cavados por rios ao longo dos an(*.mostrando
gravuras.

AVALIAcA0

.

Utilize a folha de a'valiação no.3.

Actividade
-

Mistura urna cother de agticar nurn
copo corn Agua.

Que acontece ao agticar?

Prova,a dgua. Que achas?,

Deita Agua sobre urn Incnte de areia.
Que acontece?

1$
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OBJECTIVO
Compreender que os animais tOrn diferentes
ambientes.
Reconhecer que os animals tOrn orgaosfe
caracteristicas adequadas ao rneio ambiente
em que vivern.
Comparar os ambientes de varios animais.

INTRODUPAO
Apresente a pagina 16 do Livro do Aluno e explique que o urso tern o corpo coberto de pOlo
grosso para se manter quanta, porque viva em
locais frios, ao passo que as gaivotas tOrn asas
e voam e vivem nas rochas perto do mar ou em
sltios onde podem arranjar alimento. Explique

que os peixes tOrn barbatanas para nadar, porque vivem na agua. DO Onfase ao facto de que
os animals vivem em lugares em que podem adquirir o alimento e que tOrn caracteristicas adequadas ao seu ambiente.
Mostre.gravuras de outros animais, como o
coelho, a girafa e.o lagarto e explique que o
coelho e cinzento e castanho para se confundir
entre as foihas e ervas e se estonder dos outros
animais; a girafa tern o pescoço comprldo para
apanhar os ramos das arvores de que se alirnenta; e o lagarto tem o corpo comprido e as patas
curtas, porque rasteja e viva entre as pedras.

MATERIAL
Gravuras de animals no seu rnelo ambiente.

Os animals e os seus ambientes

Cada animal tem o seu ambiente prOprio.
Como e o 'arnbiente de cada um destes animais?
16
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cobertura do corpo, os hábitos allrnentares e o
modo de locornogao.
Apresentesos alunos'gravuras de anirnais e
pega-lhes pare descreverern o ambiente em que

ACTIVIDADES
Faga uma lista de animals de que ja tenha
falado ou que os alunos conhegam e sorteie urn
norne por cada aluno. Peca-lhes para dosenharern esse animal no seu rneio arnbiente.
Mostre gravuras de vérios arnbientes (recortadas de revistas) e pergunte aos alunos o norne
de animals que poderiarn viver nesses am' bientes.
Arranje materials suficienteS pare que os
alunos construam, na sala de aula, urn amblente
prbprio pais urn animal. Tartarugas, lagartixas,
peixes, coelhos (ilustrado na página 17 do LIvro
do Aluno), cobaias e caracOls sao animals
PrOprios para esse efelto,t uma actividade que
dá oportunidade pare se falar sobre o tipo,de

vivem.

AVALIAQA0
DO aos alunos a foiha de avallagao no.4 e
cliga-lhes pare desenharern urn animal que pode
viver ern-cada urn dos arnbientes.

Actividade
sta menina está a prepar4r urn ambiente para um coelho,
Constrói um ambiente para um animal A tua escolha.
Procura saber o que ele come.
.
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OBJECTIVO
4omear colsas que fazern parte do ambiente
de urna
Reconhecer que existern tipos diferentes de
plantas em ambienles diferentes, dependendo da existência dd condicOes iipcoprIadas.

INTRODUcA0
Apresente aos alunos a pagIna 18 do LIvro do
Aluno, charnando-lhes a atençao para as
diferenças e semelhancas existentes entre as

plantas das gravuras, Lernbre-lhes que os
alimentos das plantas sao a ägua e o ar e
explique-Ihes que algurnas plantas precisam de
rnals agua do que outras e é por Isso que as
plantas que se dao em lugares em qua ha
bastante agua sao diferenteS das que axis-,
tern nos lugares secos. Explique-lhes que a
temperatura também condlcion& As plantas de
urn clima quanta nao sobrevIvern nurn clima frio,.
assim corno arplantas interlores nao
sobrevivem fora de casa no Inverno,

'MATERIAL
Terra arenosa, terra vulgar e quatro vasos
corn plantas, das quals duds sao.cacto

As plantas e os seus ambientes

a

Cada planta tern o seu arebiente prOprio

Como sâo os at4ientes destas plantas?
18
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stiguirern as instrugdes da pagina 19 do Livro do
ACTIVJ DA DES
Aluno e respenderern As perguntas.
Traga para a aula quatro plantas para bs
Diga aos alunos para observarern locais
alunos transplantarem (inclua dois cactos).
volta da escola onde existern e onde nao axisAproveite para levar os alunos a pesquisar quais -- tern plantas e tentarern explicar,porque é que_
as necessidades de cada urna das plantas.
isso acontece.
Edsas neCesdidades indicarao qUe arnbiente se
Mostre aosAKs gravuras de vários arndeve criar (terra, agua, luz e ternperatura). Diga
bientes
onde ex@fern plantas e pergunte-lhes se
%,
aos alunos para plantarern urn cacto e outra
Nexistirá
rnuita
ou pouca aqua ern cada urn dales.
planta ern terra arenosa (prOpha para-cactos) e
as outras duas ern terra xica. Delta agua nas
plantas de cada recipiente, de acordo corn a
AVALIAQA0
terra que contern; de rnodo a criar urn arnbiente
Utilize a folha de avallagao no.5.
seco (prOprio para cactos) e urn arnbiente
hürnido. Lave os alunos a observarern o cornportarnento das plantas, sobretudo das que estao
fora do seu arnbiente. Diga aos alunos para

e que precisas?

19
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OBJECTIVO
Reconhecer que se deve ter cuidado em ndo
estragar o meio ambiente, nao deitando lixo
para a rua, nao estragando as plantas e ndo
maltratando os animais.
-

INTRODKAO
Jvtostre_giasiuras dP lugares oride_exista-,

poluigAo aquatica ou proveniente de lixo e
pergunte aos alunos se achariam.agradavel
viver ness6s lugares. Depois pergunte-lhes quem
ou o que dausou aquelas situaçOes e o que se
poderd fazer para evitar que existarrilugares
assim.

Mostre a pagina 26 do Livro do Aluno, explicando que estas sao algumas atitudes que as
pessoas devem tomar para preservar o ar4iente
em que vivem e para que não existam situaçOes
de poluigdo. Fale na poluicão da Agua e nos
perigos que pode trazer As pessoas. A Agua
poitada 6 impr6pria para beber, porque pode
causar doenças e pode fazer cbm que morram
os poeixes e oar;Isnorganismos vivos.
As crianvas acerca de
Aa6ia a tran
poluicao do ambiente 6 de que se deve evitar e
ndo s6 tratar. E importante qUe as crianças se
vao consciencializando quanto antes dos problemas que advêm da poluiçdo.
rale da importAncia de conserfar o nosso aMbient6 nao deitando lixo no chAo, nao destruindo plantas, etc. Mostre uma gravura de uma lixeira e pergutte aosalunos se gostariam de
1

.Estes arnbi7tes estdo ,poluidos.

0 ar e agua estdo sujos.
,

20

A tua rua é limpa?

,

viver pr6ximo dela e porquê. Explique que nao 6
aconselhavél viv'er pr6ximo de uma lixeira,
deVide a existéncia d6 cheiros desagradaveis
insecto6 que podem transmitir doengas.
.

MAYERIAL

Porque é que deltar lixo nos lagos estraga
o arnbiente?
Como 6 que o acto de plantar 6rvores protege o rneio arnbiente?
Porque 6 que nao se deve deitar lixo na
rua?
Pega aos alunos para observarem as gravuras.."
da pagina 21 do Livro dd Aluno e explicarem
porque 6 que os ambientes estao poluidos.

Revistas.

ACTIVIDADES
Mostre algumas g'ravuras de locais onde existe agua e pega aos alunos para idehtificarem
aqUeles em que a agua 6 pr6pria para beber e
aqueles em cfue nao o 6. Avise-os de que as
vezes a agua parece pura e-nao 6. Faga perguntas como:
Como que tratar de urn cao ajuda a con, servar urn born arnbiente?

AvALIAcA0
Utilize a folha de avaliagao no.6 e a folha de
avaliagao final para este capitulo.
-
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Pock-se Melhorar o ambiente'plantando .drvores, deitando, lixo nos
r.lugares prOprios .e'cuidandO dfs plantas e dos animais.
21
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Identificar as funçOes dos orgaos dos
sentidos.
Compreender a fungao dos grgaos dos
sentidos na comunicagao, aprendizagern,
etc.

INTRODUcA0

0

Apresentwa página 24 do Livro do Aluno, explicando aos alunos qual a fungao (ou fungOes)
de cada urn dos orgaos dos sentidos.
Explique a irnportancia que os &gaps dos
sentidos tem na comunicaçao entre as pessoas
e na aprendizagern.

Da exernplos corno:
Se nao tivéssemos o sentido da audiçãO
(se nao ouvlssemos), nao poderlamos INar uns
con, os outros;
Se nolo vissemos, nao poderfamos
reconhecer-nos uns aos outros, ver as cores, as

formes dos objectosetc.

Explique que os grgaos dos sentidos se cornplementam entre si. Vernds a cor e a forma de
urn objecto, mas, ()era 9 ceconhecerrnos,melhor,
palparno-lo, cheirarno-lo, etc.

MATERIAL
Objectos variados; objectos corn cheiro pronunciado, como flores, perfurnes e sabonete;J
sal; acticar; instrurnentos que produzarn sorn; e
venda para taper os olhos.
%,

Os sentidos

Vemos cam os olhos, ouvimos corn os ouvidos, cheirarnoscom
o nariz, palparnos corn as rnãos e saborearnos com a Ifngua.
24
-

24

ACTIVIDADES
Coloque uma.venda nos olhos de urn aluno e
pergunte-lhe se consegue identificar a cor de
um dado objecto ou urn nOmero que tenha
escrito no quadro. Explique a importância da visao. Diga ao mesmo aiuno para tabiear urn objecto e identificar a sua forina, peso, tarnanho e
ate o próprio objecto peio tacto. Pergunte qual o
sentido que Ihe permitiu identificar esse objecto
mesmo sern o ver. Coloque a venda noutro
aluno e dé-lhe a cheirar recipientes corn verias
substencias, pedindo-lhe para identificar dada.
urna delas. Para ilustrar a irnportância do sentido do ouvido, urn aluno de' olhos vendados
identificare outro peia voz e alguns objectos ou
instrumentos musicals pelo som que produzem.
Coloque nurna rnesa, sobre urn papel, urn
pouco de sal e urn pouco de actjcar. Pergunte a

urn aluno qual a diferenca entre os dois. Diga-Ihe para provar urn pouco de cada urna des,
substancias e identificar o sal e o actkar.
Pergunte qual o sentido que ihe perrnitiu
distinguir as duas substAncias.
Organize o jogo da cabra-cega. Coloque uma
venda nos oihos de urn alUno. Eie tere de tentar
apanhar urn dos colegas e identifice-lo peio tacto. 0 aiuno apanhado e identificado sere o proximo a servir.

AVALIAcAO
Utilize a página 25 do Livro do Aluho para
avaliação oral desta rnatéria.

Qualo sentido qtrete permite reconhecer cada prna, destas Coisas
mesmo corn os olhos tapados?
25
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-OBJECTIVO
Identlficar os pulrnoes corno responsavels
pela respiragAo e saber a sua locallzagAo no
corpo.
Explicar o que 6 a respiragAo e qual a sua
Importancla.

INTRODKAO
Apresente a paglna 26 do Livro do Aluno, explicando o mecanismo da resplragAo: Insplraggio
e explragAo. Fa le sobre a necessidade das plantas e dos animals de terern ar para'resplrar.
Pega aos alunos para fecharern a boca, apertarern o nariz e repararem quanto tempo conseguem estar sern respirar. Explique que a
respiragAo é a primeira necessidade das

pessoas, sendo mals importante que a alimentagAo e a Agua.

Diga-lhes que conseguirnos sobreviver tits
sernanas sern comida, tits dlas sern Agua e
menos de tits rnInutos sern resplrar.
Explique a ImportAncla de se resplrar ar puro
para manter a saude. Resplrar ar vIclado corn
fugios e pot:0as e rnau para a saLide e 6 por
Isso que quern furna esta a prejudIcar a sua
saCide. Devemos,evitar resplrar ar viclado.
ExplIque-lhes 'que-devern resplrar pelo narlz e
nAo peia boca, porque o narlz funclona corno
urn filtro, Impedindo a passagem de poelras.

MATERIAL
BalAo, papal de construgAo, revistas, tesouras
e cola.

respiração

O nosso corpo precisa de ar.
Respiramos ar enchendo e esvaziando os pulmOes como um balAo.
O ar entra para os pulmOes através do nariz e sai pela boca ou pelo nariz.
26
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AVALIAQA0

ACTIVIDADES
Diga aos alunos para abrlrern o seu livro na
pagina 27. Encha urn balao e deixe-o esvaziar.
Pergunte a urn aluno qual a sernelhança entre'
urn balao e os pulrnbes. Diga aos alunos para
colocarern urna rnao sobre o diafragma para
verlficarern a expansao e contracção dos
pulrnbes.
Peça a urn aluno para dar exernplos de
situaçOes em que o ar se pode tornar ou esta
viciado. Pergunte:
Porque 6 que o lumo faz mal a saüde? (0
furno torna dIfIcil a respiraçao, enche os
pulrnbes de alcatrao, etc.)
DA revistas aos alunos para recortarern
sltuaçOes em que a ar 6 puro e outras em que o
art viciado. Os alunos poderao fazer urn poster
corn essas gravuras.

Pergunte aos alunos:
Para que semem os pulmaes?
Podemos viver sem respirar?
Onde 6 que o ar é mals saudável, no campo ou na cldade?
Utilize a folha de avaliaçao no.1,

Quanto tempo consegues estar sem respirar?

Qual das gravuas representa o lugar mais saudável?

27
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,OBJECTIVO
Compreender a funcao do coracao de levar
sangue corn alimento a todas as partes do
corpo.

INTR0DUcA0

tunidade a todos os alunos de ouvlrem o bater
do coracao uns dos outros.
Demonstre como se mede o pulso e explique
que o coracao bate cerca de,sessenta a setenta
vezes por miduto.

MATERIAL

4

Apresente a pagina 28 do Livro do Aluno,
mostrando o sltio do corpb onde se locallza o
coracao. Explique que o coracao funciona como
urna bomba de modo a fazer chegar o sangue a
tbdas as partes do corpcL Explique tarnbern a
funcao do sangue de lever o alirnento a toclbs
os Orgaos do corpo. Explique e mostre a importancia que as veias e arleidas tOrn no transporte
do sangue. Pergunte aos alünos se ja alguma
vez sentirarn o bater do coracao. Se tiver
facilidade de arranjar urn estetoscApio, ciO opor-

Flores brancas, caule de aipo, copos, corante
vermelho e recipiente corn agua,

ACTIVIDADES
Coloque sobre uma mesa um reclpiente corn
agua e demonstre corn as rnaos o rnodo corno o
coracao funciOn& Ensine aos alunos corno juntar as rnaos corn os dedos entrelacados, fecha-las e abri-las alternadarnente fazendo salr a
agua. Explique que o coracao funciona de rnodo

coravao e a circulacao do sangue

o coracdo é semethante a uma bomba.

afinvia o sangue a todas as partes do corpo.
28
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semelhante, aspirando o sangue e ernpurrando-0
ao longo de artérias e veias.
De instrucbes aos alunos para realizarem a
..rtseguinte experiência:
Co locam-se alguns capos corn egua
sobre urna mesa. Em cada copo deltam-se
aigumas gotas de corante vermelho. Dentro
dos copos coloca-se urn caule de aipo ou o
pe 'de uma flor branca. Ao fim de algumas
horas, se se cortar um bocado ao caule de
aipo, ver-se-A sair seiva vermelha e a flor
Ira mudando de cor. Relaclone o rnovlrnento da selva através dos capilares.com o
rnovirnento do sangue através das arteries
e veias, E conveniente que os alunos
tenham verificado prevlamente que'a seiva
'nao era vermelha.
Ensine aos alunos a sentirern o bater do cora-

cao no pulso ou no pescoco, e a observarern as
veias em sitios do corpo em que sao bastante
superficiais, corno nos bracos, pernas e
pescoco.
Explique que para ter urn coracao saudavel
precisamos de boa alirnentacao, exercicio fisico
e ar puro, utilizando a aggina 29 do Livro do
AIuno.

AVALIAçA0
Peca aos alunos para fazerem urn desenho
que mostre porque nao se pode viver sern sgracao ou o que o coracao necessita para se
manter saudevel.
Utilize a foiha de avaliecao no.2.
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gravura qu,e. moOra 0 clue far mal ao coraylo?
29
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OBJECTIVO
Compreender a funcao dos ossos.
Utilizar uma posicao correcta do corpo.

INTRODUcA0
Apresente a pagina 30 do Livro do Aluno, explicando que os ossos dao forma ao nosso corpo. Compare corn urn guarda,chuva ou urn
casaco nurn cabide. Mostre urn esqueleto e
peca aos alunos para localizarern ossos no seu
próprio corpo e os apontarem no esqueleto. Explique que os ossos estao ligados uns aos
outros, o que permite o movirnento das pernas,
dos dedos, da cabeca, do maxilar, etc.
Peca a urn aluno para localizar articulacOes
no seu corpo.
Pergunte se ja algum aluno partiu urn osso,

corno aconteceu e como se recornpOs. Explique
a necessidade de alirnentacao apropriada para
Lima boa constitufgao dos ossos, tornando-os
rnais resistentes a fracturas.
Rea Ice a irnportancia do leite, sobretudo, e de
outros alirnentos ricos ern cálcio: queijo e ovos.
Mostre quais as posicOes apropriadas para os
ossos quando se esta sentado, de. pa ou a andar. Explique que urna ma posIcao "dos ossos
pode causar deforrnacOes da coluna ou das pernas.

MATERIAL
Esqueleib ou gravura de urn esqueleto,
gravuras de pessoas ern boa e ma posicao
ffsica, papel de construcao, pregos de papal,
guarda-chuva, casaco e cabide.

Os ossos e a posicao correcta do corpo

0

Os ossos mantem a forma do corpO.
6 conjunto dc tOdos os ossos chama-se o tsquelCto.

10

30

Para conservá-los devemos beber leite, corner bun c
manter uma boa posicdo.
r

ACTIVIDADES

AVALIAQA6

DA aos alunos papel de construgao, moldes
das-partes do corpo e pregos de papel e ensIne-lhes a construirem urn boneco articulado,
Ilustrando as articulagOes do corpo hurnano.
Mostre gravuras de pessoas sentadas ou de
pé e pega aos alunos para ldentificarem as que
estao ern boa poslgao e as que tem poslgao Incorrecta. Faga exerciclos de trelno para levar os
alunos a adquIrlrern urna boa poslgao quando
estao sentados, de pé ou a andar.
Piga aos alunos para observarern as gravuras
da pagIna 31 do Livro do Aluno e responderern
pergunta felta e a outras que o professor
entender.

Pega os alunos para fazerern urn desenho
dos all trtos que devem corner para terern
urna bo constltulgao dos ossos.
piga-lhes para dernonstrarern corno se
moverlarn se nao tivessem os'sos.
('Utilize a folha de avaliagao no.3.

Quais destas activictades sdo boas para os teus ossos?
31

INTRODUQAO

OBJECTIVO'
Compreender que os milcuIos sao
responsáveis pelos movimentos do corpo.
ldentificar alguns mi,sculbs que produzem
movimentos involuntarios;
Compreender que o exerdpio ffpico e Importante no desenvolvimerito dos müsculos.

Apresente a pagina-32 do Livro do Aluno,
mostrando no seu prOprio corpo onde se situam
os mOsculos responsavels pelo rnovIrnento das
pernas, dos brews, dos dodos, etc. Ensine aos
alunos como verificar a coniracgad de urn
riitiscuIo ou onde se Iocaliza o rrnisculd
responsável por determlnado movImento.'Mostre
urna mola ou uma borracha e dernonsIre corm'
se pode distender, comparando corn urn
müsculo. Explique que ha müsculos que se
movem -por si pr6prios, sem Intervengao da
nossa vontade. Exemplos destes mOsculos sao
os ddestOrnago, dos intestinos e do coragao. .
Explique que outra fungao dos müsculos éa
de manter os ossos na posigao correct,.

Os müsculos e os movimentos
-

41111.-
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JrOs müsculoS Io nosso corpo fazem-nos movimentar.
Para andar Alizamos os mtisculbs das pernas.
Para esCreveleusamos os másculos dos bravos c das mAos.,
2

32
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ACTIVTADES

Charne a atencao para os rnitsculos pequeninos que fazern rnver os láblos, as
pâlpebras,-a lingua e os dedos,
litIllze a págIna 33 do Livro do Atuno pare enslnar os alunos a identificar os rnkoculos que
Worn certos movirnentos.

Demonstre e ensine aos alunos como se pode
sentlr a contraccao dos miisculos dos bricos ou

AvALIAcAO

\ MATERIAL
'fsiapa do torpo hurnano Mostrando os
mtisculos,

das pernas quando Se faz qualquer movlrnento
corn eles.`
Explique a IrnportancIa de exercicio ffslco no
desenvolvITento dos müsculos e a necessidade
de descans
frPeca aos alunds para nornearem alguns
exercialos que facarn desenvolver os'rntisculos
das pernas e os dos bracos: correr, atlrar urna
bola, jogar futébol:saltar, apanhaf urna bola,
trepar, etc.

.

<,

Peca aos alunos para desenharern uma
pessoa a fazer qualquer actIvIdade que utilize os
müsculos das pernas ou dos bracos,
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Quait os müsculos que produzem estes Moyimentos?
,

Fiz o mesmos móvimentos e tenta descobrir...
I'
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Expljque: Quando sornos bebes, cornegarn a
nascer os primeiros dentes, que constituem a
dentigAo de leite. Esta dentigAo éconstituFda
por 20 dentes.
E natural que alguns alunos estejarn a mudar
os dentes e, portento,.deve explicar que os
denteS doleite caem p.ara dar lugar a dentigAo
definitive, que 6 formada por 32 dentes. Assim,
medida que uma pessoa cresce, a bo9a
tambérn cresce e cornega a haver espago para
mais dentes e maiores.
Diga que se deve tratar em dos dentes,
protegendo-cis confra as d engas.
Alimentos ricos em calcio, como o leite e o
queijo, AO'Optimos pare .os dentes. Cenouras,
magAs e sumo dê laranja/sAo tambéi6 alimentos
bons. Os doces e os bolos, sobretudo entre as
refeigOes, podem ser maus para os dentes, provocando a carie.

OBJECTIVO
Identificar os,diversos trpos de dentes e as

,

suas fungOes.
'
Compreender que a sa0de da boca depende
da higiene e da alimentagAo.
.

INTRODUcAO
Apresente a pagina 34 do Livro do Aluno,
falando dos diferentes tipos de dentes e das
suas fungOes especfficas. Explique que os
t)dentes tem duas partes, coroa e raiz, sendo a
cproa a parte que se ye e a raiz o que esta den-tro da gengiva.
A luhgAo mais irhportante do§ dentgs 6 a dg
\
mastigar os alimentos de modo a que se
possam engolir mais facilrnente; os dentes,
porgrn, tambérn são imporfantes na fala e no
aspecto do rosto de uma pessoa.

Os dentes

r

canino

molar

41Ir

Os dentes mastigam os'alimentos.
Ha tres tipos de dentes: incisivos, caninos e-molares.

Os incisivos cortam, os caninos rasgam e os molares moem a comida.
0

34

34

.

Para'conservares os teus denteg deves beber leite e lava-los bem depois
de comeres.

MATERIAL
Espelhos.

ACTIVIDADES
Peça aos alunos para contarern quaritos
dentes tem (incluindo os espacos de'alg`urn
dente que tenha cafdo) vendo-se aci espelho.
Pergunte-lhes4) que 6 a corba do dente e o qui
6 a raiz.
pca aos alunos para fazerern urn desenho

do alirnentomme ajudarn a conservar os
dentes, ou dlyida uma folha de papel ao rneio e

Pergunte se alguérn ja fol a urn dentista e explique a necessidade-de consultá-lo de vez em
quando, para verificar se os dentes estäo ern
boas condiçOes, rnostrando a pagini 35 do Livro
do Aluno.

AVALIAgA0
Utilize a folha de avaliação no.4.
136 aos alunos a folha de avallação final para
este capftulo e diga-lhes para responderern As
perguntas.

diga-lhes para desenharern, num lado, os
alirnentos que sac)
ns para os dentes e, no
outro, os i1T17Tr s que os pc:dem estragar.
Faça urna folha corn ihetruçoes para lavar os dentes e treine os alunos no rnodo corno devern
lavar os dentes.

Deve-se ir ao dentista de tempos a tempos.
0 dentista ye se os dentes estAo bons e trata-os se estAo estragados.

.

35

35

Gj

40
1.

a.

OBJECTIVO

.

Dernonstrar através de exernpl s que o ar
existe.
Reconhecer que o ar não tern cor,,ch eiro ou
gosto e que é invfsivel.

INTRODKAO
CU

Apresente a pagina 38 do LIvro do Aluno,
pedindo a urn aluno para explicar corno se con-

gravuras. Pergunte:
0-----14-qtre-existerat-no's-toceisitustrados-peles
Mas coma 6 que sabem que ha ar se não
se vO?

a)

Diga aos alunos para experirnentarern tapar o
nariz durante alguns segundos para conclufrern
que não podern viver sern respirar. Explique-lhes
que estarnos sernpre a respirar e que, portanto,
tern de existir ar eM todos os sftios onde
estarnos.
Explique que o ar não tern cheiro nern sabor e
não se ye. 0 que se pode ver são efeitos dele,
Isto é, o vento que faz rnover as coisas, corno os
rarnos de urna Arvore, urn barco ou.urn papagalo

de-papel.
MATERIALPapel e caixa de cartgo.

ACTIVIDADES
Peca aos alunos para colocarem a mão aberta
urn pouco afastada da boca e'soprarern.

x

a)

Lembras-te de outros lugares onde existe ar?
38

.

Pergunte:
Que sentem?
Velem alguma colsa?

0 que 6 que sal da boc6?
DO uma folha de papal a cada aluno e pega-lhes para a dobrarern de modo a fazer urn leque. Enskne-lhes porno abanar o leque e
pergunte-lheeo que sentem e porquia.
Diga aoi,alupos para coldcarem urn Opel p,eguano prOxirno de umlivro'aberto e fecharem o

iIIodepressa.Pergunte-thes
. Que acontece ao papel?
Que kg mover o papal?
Cole bern a tarnpa de urnaicaixa de pada() e
faga-lhe nutn dos lados urna aberfura corn cerca
de uma polegada de comprirnento. Junt0 a abertura, pole urn papel.fino. A rnedida que aperta a
caixa, charne a atengad dos alunos para o

rnovirnento do papal prOxirno do oriflcio, o que
nos dlz qua ha ar a sair. Pergunte aos alunos
,que é que isso indica. (Que ha ar no interior da
caixa.)
Disputa a gravura da pagina 39 do Livro do
Aluno, fazendo perguntas porno:

Porque é que o papel aberto nao cai ao
mesmo tempo que o papel amarrotado?

AVALIAcAO,
Utilize-a-tath

ag
8

Actividide
'Arranja duas folhas de papel.
Corn uma das folhas laz uma bola.
Deixa-as cair arnbas ao rnesrno ternpo.
Porque é que urna cai rnais devagar que a outra?

39

39
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OBJECTIVO
Reconhecer que o ar exe;.ce forga em todas
as direcgOes e que faz mover as coisas,

INTRODucA0

*NO

Apresente a pAgina 40 do Livro do Aluno,
Epedindo a um aluno para tentar explicar cada
uma das gravuras e responder As peiguntas correspondentes.
Pergunte aos alunos se jA alguma vez fizeram
subir um papagaio e se acharen que era
necessArio fazer muita ou pouca forga no fio.
Que é que manfém o papagaio no ar?
Que é que o Jaz puxar pelo lio?

Faga analogia com as asas das ayes, explicando o modo como as ayes voam.
Encha um balAo e explique qup é'a forga do
ar dentro dele que o faz esticar e ate, As vezes,
rebentar.
Fale dà gravura sobre o vento, explicando que
se trata, mais uma vez, da forga do ar em
movimento.
Pergunte se conbecem coisas que funcionam
pela forga do ar ou do vento. DA exemplos: os
barcos A vela, os moinhos de ventoas cAmaras
de ar dos pneus das bicicletas, os balees, os
helicópteros e os pAra-quedas.

MATERIAL
Sacos de plAstico, tecido, pedra, fio e papel.
.4

0 ar tern força

Que faz subir o papagaio?
Que faz abanar os amos das arvores?
Que ha demo das bolas de sabdo? .
Como 6 que a ave consegue voar?

40

40
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ACTIVIDADES
Explique que o para-quedas utiliza a fOrca do
ar, fazendo corn que uma pessoa ou coisa caia
lentarnente.
DA duas folhas de papal a urn aluno e diga-lhe
para arnarrotar urna delas fazendo uma esPécie
de bola ei depois, deixar cair as duas ao rnesrno
tempo. Peca-lhe para explicar porque 6 que urna
leva mais ternpo a atingir o chao. Ensine aos
alunos corno construir urn para-quedas corn urn
bocado de tecido-ou- um saco de plastico, uma
pedra e quatro bocados de fio.
Pergunte se conhecern alguns objectos que
utilizarn ar. Escreva a lista no quadro e
cornplete-a corn rnais alguris objectos que os
aiunos nao conhecarn ou de que nao se tenharn

Faca perguntas corno:
Que faz crescer tim balao quando se enche?
Que faz mover um barco a vela?
Que faz andar urn moinho de vento?
Corno 6 que urn avlao se mantém no ar
sem calr?
Que faz sublt um papagalo de papal?

AvALIAcA0
Utilize a folha de avaliacao no.2.

lernbrado,

Actividade
ConstrOi urn pára-quedas corn

urn lenco, urna pedra e fio.

Atira-o para o ar.
Que faz corn que o pára-quedas
caia devagar?

41

41

o OBJECTIVO
Cn . Dar exemplos de objectos ou factos que

a)

0.
a)
400

demonstram que o ar tern peso.

INTRODUQA0
Apresente a pagina 42 do Livro do Aluno,
pedindo a urn aluno para tentar expllcar cads
uma das gravuras. Pega a urn outro aluno para
ler e responder As perguntas ao flm da pagina.

t..

Podera reallzar na sala de aula, corn outros
tlpos de objectos (bolas de basquetebol,de prala
ou sacos de plastico), a mesma experiancla
apresentada nas gravuras. Nao é necessárlo que
a balanga esteja callbrada, o importante é que
se notem bern as diferengas de peso na poslgao
do pontelro Indlcador da balanga.

MATERIAL
Balanga de pratos ou pesa-papéls, cabldes,
balbes e tic).

ACTIVIDADES

0

Divida os alunos em grupos e a cada grupo dê
um cabide, dois balbes e dois bocados de flo do
rnesrno tarnanho.

Como ves, a bola (theta de ar pesa rnais.

0 ar tern peso.

42

Dlga-Ihes para construirern urna balança,
segulndo as InstruçOes dadas na pagina 43 do
Livro do Aluno. Depols, diga-lhes para cornpararern o peso dos dols balbes vazlos,
arnarrando-os ao cablde corn os flos. E irnportante que reconheçarn que o cablde flca
equillbrado quando os balOes estAo vazios.
Peça-lhes para encherern os dols balOes e
voltarern a cornparar o peso.
Depols dlga-lhes para cornpararern o peso de
urn balAo chelo de ar corn o de urn balao vazio,
para verern que o cablde flca desequilibrado
para o lado onde estA o baItio chelo de ar.
Corno concIustio, dé 6nfase ao facto de que o
ar exlste, 6 matérla; e tudo que 6 rnat6ria tern

AVALIAcA0
Peca aos alunos para fazerern urn desenho
sobre a experiêncla que dernonstra que b ar tern
peso.

peso,

.Actividade
Constr6i uma balanca corn urn cabide e dois bocados iguais de fio.
Arranja dois balOes, enche um c aniarra-o com,o fio como a gravura indica.
Amarra o outro vazio no outro lado.
Oue acontece? Porqua? Qual dos balks pesa rn*ais?

43

43

OBJECTIVO
Dar exemplos que IluStrem que o ar ocupa
espaco.

INTRODUQAO
Apresente a página 44 do Livro do Aluao ao
mesmo tempo que, corn urn frasco de boca
estreita e um recipiente com agua, vai realizando a experiéncia que se ilustra na primeira
gravura. Introduza o frasco verticalmente de
boca para baixo. Mostre aos alunos que nao en-

tra agua para o frasco e explique porquè. Voile
boca do frasco para outra posicao para que se
vejam sair as bolhas door. Pergunte aos alunos
o que 6 que esta a sair do frasco e explique
que, so quando saem bolhas, é clue pode entrar
agua, o que prova que o ar ocupa espaco.
Feche urn saco de plastico transparente de
modo que fique corn algurn ar dentro, Deixe os
alunos apertarem o saco para verificarem que
ficou algurn ar dentro e que ocupa espaco,

MATERIAL
Copos de plastico transparente, lencos,ou
toalhas de papal. recipientes grandes corn agua,
frasco de boca estreita e sacos de plastico,

0 ar ocupa espaco

ji
IS

I
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Nao entra agua no eopo porque ele esta cheio de

00.1

Nap e pode apertar o halth omotic tem at.

44

lados do saco para fora. Ajude-os a concluir
que, quando existe ar no saco, o ar ocupa o
espaco interior; quando nao existe ar no
saco, nao ha espago.

ACTIVIDADES
Dlvida os alunos ern grupos de dols ou ties,
da-lhes o material necessário para realizarem a
experlancia ilustrada na pagina 45 do Livro do
Aluno e diga-lhes para seguirem as,instrugOes.
Da oportunidade a que todos experimentem e
verifiquern o resultado. Peça aos alunos para
responderem as perguntas ao fim da pagina.
Da um saco de plastico a urn aluno e peça-lhe
para o encher de ar, como se enche um balao, e
arnarrado, Deixe que os outros verifiquem que o
saco fica chelo de ar e que se pode apertar sem
o ar sair, Diga, entao, a esse aluno para deixar
sair o ar e voltar a fechar o saco. Corn o saco
bern fechado, diga-lhe para tentar 15-uxar os

AVALIAgAO
Pega aos alunos para descreverem as
gravuras das paginas 44 e 45 do Liyro do Aluno.

Actividade
Introduz urn Ienco no fundo de urn copo.
Coloca o copo corn a boca para baixo num tanque corn agua.
Entra agua no copo?
Retira o copo. Como está olenco?
Que é que isso prova?
Que faz corn que a Agua näo entre no copo?

.
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OBJECTIVO
Reconhecer que todos os seres %/Nos
necessitam de ar para viver.
Descrever diferencas e semelhanças entre
os 6rgaos respirat6rios de alguns animals.
,

INTRODUcA0
Apresente a pagina 46 do Livro do Aluno: Fale
sobre a necessidade de respirkErnos. Pergunte
se ja alguém experimentou tapar o nariz durante
algum tempo, concluindo que nao se pode
deixar de respirar senao por momentos. Cite aos
alunos a frase: Pode-se %fiver trés semanas sem
corner, trés dies sern beber e menos de,trés
minutos sem respirer,

Expllque que todos os animals utIllzérn ar,
embora nao respirem todos do mesmo modo.
Mostre gravuras de várlos animais (um cao, um
peixe e uma ra) e explique quais os 6rgaos por
onde respiram e o seu modo de funcionamento.
Explique que as plantas também preclsam de
ar e que respiram através das foihas.

MATERIAL
Vaso corn uma planta, saco de plastico e fio.

ACTIVIDADES
, D6 aos alunos um saco de plástico, urn flo e
urn vaso com uma pianta, para reallzarem a
primeira experlancla ilustrada na pagIna 47 do
Livro do Aluna Diga-lhes para taparem a planta
corn o saco de plastico, amarrando o flo a volta
da belra do vaso, Os alunos deverao continuer a

Os animais e as plantas necessitam de ar

Nâo podemos viver sem respirar.
Os animais ndo podem viver sem ar.

As plantas também ndo podem viver sem ar.
46

46
)
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tratar da planta como anterlorménte, colocando-a num sftlo coin bastante luz e regando-a. Ao
flm de algum tempo, verlfIcardo que a planta
comega a' murchar, o que é slnal de que precIsa
de ar.
Chame um aluno para modelo. Dlga-lhe para

insplrar e explrar corn forga e chame a atengtio
dos outros atunos pars o movrmento do corpo
dale a medlda que Insplra e explra.
DO aos alunos gravuras de animals e pega,

.kAara os separarem em dols grupos conforthelbs 6rglios resplratOrlos de cada um:
pulm6es ou guelras.
Se iquiser falar sobre outros modos de como
os animals respiram, mostre gravuras de uma
mlnhoca ou de uma rä e explIque que estes
animals respiram através da pele, que, por esse
mottvo, se mantérn sempre hurnida,

Pega aos alunos para desenharern alguns
seres que precIsam de ar pars %elver.

Fila e dIstrIbua pelos alunos urna folha de
exercfclos com gravuras de várlod' animals. Os
alunos teak) de rAcrever ao lado de cada
gravura os nomea dos Orgtios respiratOrlos de
cada animal: pulmOes, guelras ou pale.

AVALIAcA0
Utilize a folha de avallagao

Actividade

Coloca urn saco de plástico Aevolta de uma planta e arnarra-o corn urn fio.
Deixa-a ficar alguns dias a luz e continua a regá-la. Que acontece?

Faz isto durante uns momentos.
Achas que podes viver sem respirar?

47
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Que taz corn que o at se tome assirn?
Gostaigas de respirar este ar?
dostarlas de vIver nprn sltio como este?
J6 algurna vez estiveste nurn sltio que
tivesse ar nestas condivdes?
Sabes o que sante urna pessoa que respira
sempre ar corno este?
Explique que o ar b-Oluido 6 irnpuro e, portanto, nao se deve respirar. Geralmente quern vlve
,sempre num arnbiente corn ar poluido pode ter
problernas de respiragao. Fale da polulgao do ar
causada por fumos dos escapes dos carr
por lixo queg exala mau chelto.

OBjECTIVO
Reconhecer algumas causas da poluicao do
ar e comparar ar poluido corn ar puro,
atravas do aspecto e cheiro.

INTRODUcA0
Apresente a pagina 48 do Livro do Aluno,
fazendo perguntas acerca de cada urna das
gravuras:

MATERIAL

.

Revistas, tesouras, papel e cola.
4

Poluivio do ar

411114,

0 ar nestes sitios não é puro.
Não é born para os seres vivos respirarem.
Porque?
48

48

ACTIVIDADES
If

Pergunte a urn aluno se acha que no sitio
onde viva o ar 6 puro ou po(uido. Pega-lhe,
entao, para dizer quais as dausas da poluigao
do ar (carros, lixo, ou furnos de fabricas).

%dell ate pedir para desenharern o sitio
6-ride vivern, corn as respectivas-causas de
poluigao.
Diga-lhes para observarem as gravuras da ,
pagina 49 do Livro do Aluno, lerern as 'frases e
responderern As perguntas.
Explique que as arvores e as plantas ajudarn
a conservar 0 ar puro e 6 por isso que nao se
deve estragar as plantas e se deve plantar 6rvores. Fale sobre a irnportancia do ar pu(o nurn
born ambiente, urna vez que o ar 6 necessáriç a
todos os seres vivos. Discuta corn os.alunos

modos de evitar a poluigao do ar, falando sobre
as pessoas que, sern cuidado, deit,rn lixo.nas
ruas, cigarros acesos (que podern provdcar incandios), etc. Se tiver revistas relacionadas corn
o assunto, distribua-as pelos alunos e pega-thes
para recortarern gravuras que rnostrem poluigao
do ar.

AVALIAgAo
Utilize a folha de avaiiagao noA e a folha de
avaliagao final para este capitulo.

0
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OBJECTIVO
Reconhecer que as plantas retiraT alimento
da terra, da Agua e do ar.
Descrever as fungOes de cada uma das
partes de uma planta.

INTRODUcA0
Pretende-se corn esta Iigao ensinar-aos
alunos que as plantas necessitam de certas
condigOes para crescer, tal como todos os
outros seres vivos. Essas condigOes sao: luz, ar
e alimento (Agua e terra).
Explique que as plantas nao necessitam do
mesmo tipo de alimento que as pessoas e os
animais, porque elas sao capazes de o fabricar
corn luz, Agua, terra e ar.

Apresente a pAgina 52 do Livro do Aluno, eiplicando que as principais necessidAdes das
plantas sac): Agua, terra, luz e ar.
Explique quais as partes das plantas
responsAveis pela absorgao da luz, do ar e da
Agua: a raiz absorve a Agua e os minerais da
terra; o caule leva-os a todas as partes da planta; e as fothas recebem a luz e o ar.

MATERIAL
Vasos corn plantas, sacos de plAstico e caixa
de partao.

ACTIVIDADES

A

Dé aos alunos dois vasos corn plantas e digaIhes para realizarern a prirneira experiancia
ilustrada na pAgina 53, seguindo as instrugOes.
Encarregue urn aluno de regar urna das plantas.
Charne a atengao dos alunos para o facto de.

As plantas alimentam-se

Esta' planta nao poderia crescer
sem dgua e sem terra.
As ,plantas alimentam-se de dgua
e minerais que hd na terra..

52

52

que ambas estao a ser tratadas do mesmo
modo excepto em relagao àagua.
Pergunte se se 'pode concluir que todas as .
plantas precisam de agua. Ao mesmo tempo,
usando outras plantas, os alunos poderao
realizar a segunda experiencia ilustrada na
pagina 53, para provar que as plantas
necess'itam de luz.
Os'alunos colocarao uma planta num sitio
sem luz (numa caixa ou num armário fechado) e
outra num local iluminado. Ambas continuarao a
ser regadas como anteriormente. Pega aos
alunos para predi erem que vai acontecer e
pega-lhes para a tarem.os resultados ao fim
de dois dias e ao fim de ma semana.
Para provar q
a plantas necessitam de ar,
diga aos,pluno ara repetirem a experiência
ilustrada no pagina 47 do Livro do Aluno, em
que se cobre uma planta com um saco de

plastico e se compara o aspecto dela com o de
outra planta nas mesmas condigOes, mas exposta ao ar.
Ajude os alunos a fazerem uma abertura
nu'ma das paredes laterais de uma caixa de
cartao. Diga-lhes para colocarem dentro da
caixa um vaso com uma planta. Passada uma
semana, diga-lhes para repararem na posigao
das folhas da planta. Explique-lhes que sao as
folhas que recebem a luz e que, por isso,
movimentam-se àprocura dela.

AVALIAQA0
Pega a cada aluno para descrever e explicar
uma das experiências descritas anteriormente.
Utilize a folha de avaliagao no.1.

Actividade
Usa duas,plantas niais ou menos
do mesmo tarnanho.0

Deixa de regar uma e continua a
regar a outra. Que acontece?

Usa duas plantas.. Coloca urna
dentro de uma caixa tapada.

Continua a regi-las. Passados
alguns dias que ves?
53
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INTRODUQA0

OBJECTIVO
Reconheaer que os animals se alimentam de
outros organIsmos vlvos: plantas ou animals.

Apresente a pagina 54 do Livro do Aluno e
outras gravuras de animais a corner. Mostre
gravuras de animals, corno in§ectos, lagartas de
fruta, etc., e explique que todos os animals se
alimentam de panes de sores vivos, animaisou
planfas. As lagartas vivem associadas a plantas
e alimentam-se das folhas ou dos frutos.
Explique que ha animais que comem outros
animals, (geralmente mais pequenos), e outros
que comem panes de plantas. Exemplos dos
primeiros sac,: o tigre, a ra, o cao e o gato; e dos
segundos sac,: a galinha, o coelho, a vaca e o
cavalo.

MATERIAL
Revistas, tesouras, papal e cola.

.0s animais'alimentam-se

/0if
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De que se alimentam estes animais?

Porque é que se alimentam?
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ACTIVIDADES

AVALIAçA0

Mostre gravuras de animals e pergunte as
crianos se sabem de que se alimentam, de
outros animals ou de plantas. Faca perguntas
como:
Todos os animals comem? PorquO?
De que 6 que ales se alimentam?
'Os animals conseguiriam viver e crescer
sem comer?
Todos os animals se alimentam de plantas?
Ou de outros animals?
DO uma folha de papel e creions a cada aluno
e diga-lhes,para desenharern urn anirnal,a sua
escolha e o seu alimento.

Pao uma folha de exerciclos corn gravuras
de animals. Por debaixo de cada gravura
escreva a frase: 0(A) (norne do anirnal) come
. ' Os alunos tett() de preencher os
espaços corn a palavra animals ou plantas.

De que se alimentam estes animais?
De plantas ou de outros animais?
55

OBJECTIVO
Reconhecer que as pessoas necessitam de
alimentos provenientes de plantas e animals.

INTRODUQA0
--Explique que a maioria dos alimentos pode
ser engiobada emduas grandes categorias: de
orlgem animal e de origem vegetarApresente a
página 56 do LIvro do Aluno e pergunte:

Porque O que as pessoas comem?
Que ó que gostas mals de comer?
Que allmentos comes mais vezes?.
sao os animals ou as plantas que produzem esses allmentos?
Pale sobre a importancia de certos alimentos
no crescimento e desenvolvirnento saudável do
corpo, e ainda sobre o paper da allrnentagao no
crescimento dos dentes.
Pergunte aos alunos corno 6 que a alimentactio os ajuda a pensar, correr, saltar, crescer;
etc.

MATERIAL
Revistas, tesouras, papel e cola.

As pessoas alimentam-se

f

As pessoas alimentam-se de panes de plantas e de partes de 'animais.
56
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ACTIVIDADES

AVALIACAO

Mostre aos alunos gravuras de alimentos,
perguntando se provOrn de animals ou de plantas. Utilize a pagina 57 do Livro do Aluno para o
mesmo efeito.
Explique que, numa refeigao, gerairnente se
associam alimentos de origem vegetal corn
allrnentos de origern anirnal, Pergunte a urn
aluno o que comeu ao alrnoço e peca-lhe para
identificar cada alimento corn a sua origem:
vegetal ou animal,
Distribua revistas pelos alunos e peça-lhes
para recortarem alimentos provenientes de
animals e de plantas e separarem-nos em dois
grupos. Corn esses recortes os alunos poderao
fazer dois cartazes corn os titulos Alimentos de
Orlgern Animal e Alimentos de Origem Vegetal.

Peca aos alunos para dividirem uma folha de
papel ao mei() e escreverem 'animal' nurn !ado e
'vegetal' no outro, Depois, diga-lhes para
escreverern os nornes de alguns alimentos de
acordo corn os tftulos,

Quais destes alimentos provarn de animak?
Quais provarn de plantas?
57
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OBJECTIVO
IdentifIcar a orlgern anirnal ou vegetal, de
várlos alirnentos.
Identlficar alirne'ntos nutritivos e allmentos
pouco nutrItivos.

INTRODUcA0
Expllque que as pessoas necessltarn de
afirnentos, tal corno.as plantas necessitarn de
Ague, solo fértil e ar para crescerern. Apresente
a pagina 58 do Livro do Aluno e pergunte quals

os alimentos que provarn do mar, de arvores, da
terra, dos anlrnals, etc. Pale da Importancla de
ingerlr urna grande variedade de alirnentos
'nutrItIvos e nao sempre os mesmos. Pao a
dIstIngao entre allrnentos nutrItIvos e allrnentos
que tarn pouco valor nutrItrvo. Pergunte aos
alunos que alirnentos preferern e realce a importancla de se provarern allrnentos dlferentes.
Enslne alguns habitos, corno: prover todo o
Ilpo de allrnentos; nao corner so do que se
gosta mais; corner devagar; mastigar bern os
allmentos; nao encher a boca dernaslado; e nao
meter os dedos na boca.

MATERIAL
Gravuras de ahrnentos, papel e crelons.

Alimentacio e nutricão

Estdo aqui representados alguns alimentos.

Alguns vem da terra, outros do mar.
Alguns provem de animais, outros de plantas.
58

-

ACTIVIDADES
Pega aos alunos para fazerem urn desenho
dos seus alipentos preferidos. Utilize os
desenhos para uma discussao de quais os
alimentos mais nutritivos e quais os que tem
pouco ialor alirnentfcio.
Traga para a aula listas de menus da escola,
leia os nomes dos alimentos de cada refeigao e
pergunte aos alunos se gostarn ou nao e porgat. Explique o valor nutritiv6e a cornbinagao
dos alirnentos que se complernentarn uns aos

Observando a pagina 59 do Livro do Aluno, os
alunos identificarlo os alirnentos nutritivos e os
alirnentos pouco nutritivos assim como a sua
origern: animal ou vegetal.

AVALIACAO
Pega aos alunos para fazerern desenhos que
representem afgons bons hAbitos alirnentares.

outros,
DA gravuras de alimentos aos alunos e pega-lhes para escolherern alirnentos' para uma
refeigao. Pergunte aos Outros alunos qual o
valor nutritivo dos alimentos e discuta o 6ssunto.

Quais os melhores alimentos?

Quais os alimentos de origem animal ?

Quais os que proqm de plantas?

59
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OBJECTIVO
(1)
CIO

C

cv,

Escolher de urn grupo de alirnentos os que
sao próprios para urna refeicao equilibrada.
Associar um dado alimento corn o grupo
alitnentar a que pertence.

INTR0DUçA0
Continue a licao anterior, relacionando agora
OS alirnentos corn os quatro grupos ahrnentares.
ASresente a página 60 do Livro do Aluno e expli .
que em que base estao agrupados os alimentos.
Explique a.irnportancia de nos'aliment'armos de
urn modo ponderado, isto 6, cornendo, tanto
quanto possivel. em cada refeicao, alirnentos

pertencentes aos quatro grupos alirnentares, ou
pelo rnenos corner todos os dias alirnentos dos
quatro grupos.
Aproveite a ocasiao para explicar que urna
dieta (alimentacao) desequilibrada pode originar
doencas: obesidade, subalirnentagao, etc.
Dernonstre corno urna pessoa que corne dernals
e 6 gorda tern dificuldade em movirnentar-se.
Expllque que, por outro lado, as pessoas que
nao comern o sufciente as refeicOes, ou cornern
alimentos pouco nutritivos, podern apanhar
doencas.

MATERIAL
Gravuras de alirnentos, revistas, tesouras,
papel e cola.

Os grupos alimentares

Os almichtos dividcm.sc cm quatro gru

/

s.

Iodos Os (has dcsCinO,, CMIler ZthincOto (IC to(10
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grupo.

ACTIVIDADES
Agrupe algurnas gravuras de alirnentos e
pergunte aos alunos se cada grupo forma urna
refeicao equilibrada, nutritiva e contendo
alimentos dos quatro grupos alimentares. Peca
a cada aluno para escolher alimentos para urn
pequeno &mow ou jantar, de modo a que cada
ref eicao seja nutritiva e equillbrada
Se flyer revistas de cornidA, distrIbua-as pelos
alunos e pecalhes para recortarern allrnentos
nutritivos e, depois, fazerern urna colagem de
urna ref eicao cornpleta. Urna alternativa
distribuir folhas policopiadas corn desenhos de
alimentos e pedir aos alunos para as colorirern,
recortarern e fazerem colagens dos alirnentos
para o pequeno alrnoco, para 6 almoco e para o

Diga aos alunos para observarern as gravuras
da pagina 61 do Ovro do Aluno e responderern
As perguntas.

AVALIAQA0
Distribua folhas policopiadas da folha de
avaliacao no.2. Peca aos alunos para colorlrem
os alirnentos, recortarern-nos e colarem-nos
noutras folhas de papel, sendo urna para o pequeno almoco, outra para o almoço e outra para
o fantar. Peca-Ihes para escolherem alimentos
nutritivos e os agruparem de modo a formar
refe[cOes corn alimentos de todos os grupos.

jantar

A clue grupos pertencem estes alimentos?

Que comes ao pequeno almoyo? E ao jantar?

61

OBJECTIVO
Demonstrar que os alirnentos contérn Ague e

reconhecer que os animals e auessoas
absorvem Ague através dos alimentos.
Classificar os alimentos em dois grupos: os
que contêm muita águae os que contérn
pouca ague.

INTRODUcA0
Apresente a pagina 62 do Livro do AIunO)st
plicando que.todos os alimentos que nOs comemos contérn Ague, uns rnais do que outros. E
por isso que se pode fazer sumo de quase todos

ananas, etc., e
os frutos: laranja,
de varies hortallcas, corno cenoura e tomate.
Ha ainda outros alimentos que contérn ague,
como o leite e o mel.
Explique que ha animais que nao bebern
Ague, mas conseguem absorver a Ague de que
necessitam através das plantas que comem. E
isso que acontece com alguns animals que
vivernoo deserto,
Explique que as plantas desempenharn urn
papel importanassimo na vide dos animals, porque Ihes servem de alimento e de fonte de Ague.
As plantas absorvem Ague da terra através das
suas rafzes e transmitem-na aos animals ao
servirem-lhes de alirnento.

Os aliinentos contem agua

Alr

.0-44

Os alimemos tem tigtta,
Algurts tem m ii ita tigua,.outros tem potl6a.

62

MAERIAL
Revistas, tesouras, papel, cola e planta verde.

Utilize a página 63 dolivro do Aluno, pedindo
aos alunos para ldentificarern quals os alimentos que contérn muita aqua e os que contOrn
pouca.

ACTIVIDADES
'Diltribua revistas pelos alynos e pega a
alguAs pEtra recortarern gravuras de alirnentos
que gontém rnuita Ague e a outros para recortarern gravuras de alirnentos que contérn pouca
Agua. Eles Oodertio fazer urn poster ou
simpiesrnente colá-las numa folha de papel.
Mostre urn caule de urna'planta, parta-o e
rnostre aos alunos a seiva que sal, explicando
que 6 forrnada por Agua e que, quando urn
ao
animal come partes de urna
mesmo tempo a ingerir Aqua.

AVALIAçA0
Utilize a folha de avaliagáo no.3.

Quais destes alimentos tem muita agua?
Quais tdm pouca?

Cn
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OBJECTIVO
Demonstrar que todos os organismPs vivos
dependem de outros organismos vivos para
se alimentarem.
Descrever cadeias alimentares.

INTRODUcA0

E
uiin

Apresente a página 64 do Livro do Aluno, explicando que alguns,animais se alirpentam de
plantas e por sua vez servem de alimento a
outros animais, criando-se assim uma cadeia

alimentar. E o caso da lagarta, que come 6s
folhas das Arvores e serve de alimento aos
passaros; e 6 o caso da vaca, que come plantas
(erva) e serve de alimento ao homem.
Outrps exemplos são: planta aquatica
riff
peixe
gaivota; planta
insecto
macaco
cobra; banana
Explique que todas as cadeias cpmegam can
plantas e que as plantas são a base de sustento
dos orgaprismos vivos.

MATERIAL
Revistas, tesouras, colle papel.

As cleias alimentares

I

64

64

el

Alguns animais alimentam-se de plantas e por sua vez
servem de alimento a outros animais.
Formam-se assim cadeias alimentares.

ACTIVIDADES
Converse corn os alunos sobre a necessidade
de os anirnais se alirnentarern uns dos outros
para que as iispécies nAo se propaguern indefinidarnente.
DA exemplos de anirnais que dependern directarnente das plantas, corno o coelho, o caracol,
a vaca, o cavalo, o rnacaco, a borboléta e a
abelha. DA exemplos de outros anirnais que
cornern animais, corno a rA, a cobra, o tigre e a

Pega.a dois aluno para explicarem a cadeia
ilustrada na pagina 15 do Livro do Aluno.

,AVALIACAO
Utilize a folha de avaliacao.no.4 e a folha de
avaliagAo final.
1

raposa.

Distribua revistas pelos alunos para recortarern gravuras de anirnais. Depois ajude-os a
construir rn cartaz rnostrando cadeias alirnentares.

65
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OBJECTIVO
Reconhecer que a luz e o calor sao irnprescindiveis a vicla dos animais e das
plantas.
Reconhecer que a luz est6 geralmente ligada
ao

a)
N

INTRODUQA0
Apresente'a página 68 do Livro do Aluno
falando sobre a importancia da luz e do calor
para os seres vivos. A luz 6 absolutamente
necessária a vida das plantas verdes. Como pdle
sua vez os animals dependem das plantas para
alimento, a luz é imprescindfvel a vida.
A luz permite-nos ver as formas e cores dos
objectos. Sem ela nao poderiamos ver os ob-rectos a nossa volta, ler, etc.
0 calor est6 muitas vezes associado 6 luz e

também necessário a "vida.
Explique aos alunos que o nosso corpo tem
necessidade de calor; por isso, no Inverno,
vestimos agasalhos.
As plantas também precisam de calor para
viverem. As plantas de casa nao sobreviveriam
se as golocassemos na rua, ao frio do Inverno.
.As folhas de muitas 6rvores caem quando est6
frio e sr!) reaparecem na Primavera, quantto
comeca a fazer calor.

MATERIAL
Gravuras de aparelhos ou objectos que produzem luz e calor. Dois objectos de-metal
iguais, como colheres, facas, etc.

ACTIVIDADES
Pergunte aos alunos como pc:IC:1m verificar se

A luz e o calk

000

a
.1.

0
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I
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aar-Sem iuz nab podemos ver as cores e as formas das coisas.
Sem calor nao podemos viver.

68

a

existe luz num dado local, ou se existe calor
num dado objecto e quals os Orgaos dos sentidos que lhes permitem verificar. Mostre-Thes
gravuras relativas a luz do Sol e gravuras de
outros, objectos, corno urn fogao, urn ferro de
engornar u urna larnpada e pergunte aos
alunos se as gravuras mostrarn luz ou calor, ou
ambos.

Peça a urn aluno pars ler as perguntas da
página 69 do Livro do Aluno e responder.
Pergunte aos alunos como 6 que consegoem ver
os objeclos da sala de aula, quais os obj.ectos
que produzem iuz e`quais os que nao produzem
,luz. Se necessário, apague todas as luzes de
modo a que os alunos cheguem a conclusao de
que sem luz naq podem ver as cores e as formas dos objectos.
Para ilustrar o facto de que a luz esta assodada ao calor, realize.a seguinte experiancia;

Coloque dois objectos semelhantes, de
preferência de metal, urn perto da luz de
uma lampada e o outro afastado. Depois de
alguns minutos, peça a ,urn aluno para
tocar nos dois objectos e descrever o que 4
sente. Acendendo uma vela e levandoos
alunos a aproximarem urn dedo da chama,
leve-os a conc(uirern que o fogo produz luz
e calor,
Aproveite a ocasiao para falar aos alunos
sobre algurnas regras de segurança de
prevençao contra incandios.

AvALIAcA0
Mostre gravuras de objectos ou de aparelhos
que produzem luz ou calor e peça aos alunos
para identificarem quais deles produzem luz,
quais produzem calor e quais produzem ambos.

6

Quis das grayuras mostram falta de luz? Ei decalorl?

%)
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OBJECTIVO
Identificar o Sol corno fonte de luz e calor.
Nomear outras fontes de luz e de calor.
C.)

INTRODUCAO
Apresente a pagina 70 do Livro do Attmo, explicando que o Sol 6 a nossa maior fonte de ltiz

NIL e cAlor.

0 Sol brilha durante urna grancreparredo dia
o que nos permite ver as colsas A nossa volta.
Ainda mais importante 6 o facto de a luz do Sol
ser absolutarnente essencial vrda das plantas
e, portanto, a vida de todos os seres vivos que
dependem das plantas corno alirnento. Explique
que o Sol 6 corno urna bola de fogo e, portanto,
transrnite calor,

(1)

0

70

Perguntea urn aluno qual o tipo de iluminaoo que mais se utiliza A noite, quando nao ha
luz do Sol. Mostre gravuras de varios tipos de
ilurninacOes, com candeeiros, velas, luzes de
carros, etc., e per unte qual a utilidade de cada
urn e onde se usa.
Pergunte quais as maquinas ou obj6ctos que
se utilizam em casa para produzir calor (fogao,
aquecedor elActrico, aquecedor a gas, esquentador de Agua, etc.).

MATERIAL
Papel, lapis e dois objectos de rnetal, aproxirnadamente do rnesmo tarnanho.
est.

ACTIVIDADES
Apague todas as luzes da sala de aula e
feche as cortinas. Corn a sala no escuro,
pergunte aos alunos:
De que dor 6 Isto?
Que letra 6 este?
Leve os alunos concluirem que sem luz ntio
se pode ver. Abra as cortinas e pergunte de
cinde vern a luz que se recebe através das
janelas.
Arranje dois objectos de metal, aproximadamente do mesrno tamanho, e coloque urn
luz do Sol e outro noutro local a sornbra.
Depols de algurn ternpo, pega a um aluno para
tocar os dois objectos e descrever o que sente,
Utilize a página 71 do Livro do Aluno para

mostrar várlos aparelhos que produzem luz e
calor e que substituem a luz e o calor do Sol,
quando é nolte ou quando "di Inverno,
Dê revistas aos alunos para recortarem
gravuras de aparelhos que produzem luz e calor.
Depols poderão fazer cartazes.

AVALIACAO
Utilize a folha de avallaçao no.1. Os alunos
escrevem nas colunas respectivas os nornes
dos objectos que produzern luz, ou calor, ou ambos.
a

Estas sac; algumas fontes de luz c calor.

Quais produzem luz?

Quais produzem calor?
71

OBJECTIVO
Descrever a sombra como consequência da
interposicao de urn objecto a luz.

INTRODuçA0
Apresente a pagina 72 do Livro do Aluno, explicando cada urna das gravuras. Quando faz
sol, notam-se partes mais iluminadas (ao sol) e
outras menos iluminadas (Asombra). As partes
mais iluminadas recebem difectarnente a luz do
Sol e as menos iluminadas nao, porque
algum objecto, arvore, casa, ett que encobr

Sol. Explique que ha objectos como o vldro, que
nao impedem a passagem da luz e que portanto,
nao fazem sombra, ESses objectos dlzem-se
transparentes.

MATERIAL

,

Projector de luz, papel de construcao,
candeeiro e papal de embrulho.

ACTIVIDADES
Aproveite urn dia de sol e diga aos alunos
para_colocarem vários,o0jectos em frente a luz,
de modo a projectarem sombra.
Coloque(tim candeeiro sobre uma mesa e
reduza a luz da sala. Os alunos poderao experimentar vários tipos de objectos e verificar

ett

A Iuz e .a sombra

Um objecto colocado na frente da lu/ far sombra no lad? oposto.
Um vidro é transparente, qldo far sombra,

72

as sombras que projectarn. inclua urn vidro ou
objecto de vidro. Explique que o vidro é
transparente; portanto, deixa passar a luz.
Peça aos alunos para tracarern a sornbra uns
dos outros, nurn papal de embrulho colocado na
parede, tendo colocado por detras dales Um projector de luz.
Se flyer oportunidade de levar os alunos ao
patio de recrelo nurn dia de sol, organize urn
Jogo ern que urn aiuno corre atras da sombra
dos outros, 'Apanha' urn colega quando conseguir pisar a sombra dele. 0 aluno apanhado'
sal do Jogo. Explique que a sornbra projecta-se
sempre na direcgao opoita a fonte de luz.
Mostre gravuras de obJectos a fazerem sombra e
pergunte qual a posição do Sol ou da fonte de
,

Ensine os alunos a colocarem as maos ern
diferentes posigOes de modo a projectarern
sornbras de urn coelho, de urn cavalo, de urna
ra, etc.
Da rnaterial aos alunos para realizarern as experianclas ilustradas na pagina 73 do Livro do
Aluno.

AIM uAcAo
Utilize a folha de avallaçao no.2. Os alunos
terao de desenhar o Sol (ou a luz), de acordo
corn a posicao da sornbra.

f4=9

Experirnenta colocar urn livro prOxirno de urna luz. Que acontece?

E se for urn vidro?
Experirnenta fetzer outras sornbras interessantes.
71
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OBJECTWO
CD

Reconhecer que o lurne é uma fonte d
calor.
Descrever situacOes em que o lurne 6
perigoso.

CD

INTRODUQA0

N

Apresente a pagina 74 do Livro do Aluno,
dando exemplos das diversas utilidades do
lurne, em que se aproveita o calor e a luz que
.ernite. E irnportanto falar nos vários pedgos que
o lurne apresenta e nas precaucOes a tomar

N

para se evitar urn incandio, tais corno nao brincar corn fdsforos e nao acender fogueiras.
Sera apropriado rever todas as instrucOes do
piano de evacuagao em caso de incandlo na
escola. Explique aos alunos a funcao e o modo
de utilizacao das rnangueiras e extintores que
se encontrarn nas paredes da escola.
Planeie uma visite ao quartel dos bornbelros,
de modo que os alunos se inteirern acerca do
modo corno eles actuarn e se protegern.,

MATERIAL
Gravuras de incendlos, papel e crelons.

11:3
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ACTIVIDApES
Peca aos alunos para fazerern urn desenho do
rnodo corno se utiliza o lurne ern casa: nos
fogoes, nos aquecedores a Os, nas lanternas a
gas e a petróleo, nas velas, etc. Uns fornecern
calor e outros luz.
Da enfase ao facto de que ern cada urn
destes casos a chama esta controlada,
conservando-se sernprello mesmo tarnanho e
podendo apagar-se corn facilidade, 0 perigo
existe quando o lume nao se pode controlar e
se propaga cada vez mais. Mostre gravuras de
jornais ou revistas sobre incéndios e pergunte
aos alunos se sabern corno corneoa urn incandio e corno se combate.

Peoa aos alunos para darern sugestOes de
modos corno se pode apagar o fogo. Complete a
Ilsta corn mais algumas ideias.
Diga aos alunos para observarern as gravuras
da pagina,75 do Livro do Aluno e responderern
as perguntas.

AvALIAQA0
PE:9a a cada aluno para citar urna utilidade do
lurne como emissor de calor e outra como
ernissor de luz,

Quais das gravuras mostram a utilidade do lume?

Quais (Mils mostram deastres?

75

o

Mostre urn terrnOrnetro e explique brevernente
o rnodo corno funclona: a rnarcagao sobe corn o
calor e desce corn o trio.
Apresente as páginas 76 e 77 do Littfo do
Aluno, discutindo urn pouco cada urna das
gravuras. Faca perguntas como:
Est6 trio pu calor?
'Ern que poskiflo esté o Ilqufdo dentro do

OBJECTIVO
Ler a temperatura nurn termOmetro.
Descrever o modo de funcionarnento de urn
terrnOrnetro.

INTRODuçA0

a)

*No

PerOunte aos,alunos o q`ue sabem acerca do
terrnornetro, que espracies de terrnornetros existern e para que seryern. Dê exemplos de
utilidades dos ,termOrnetros e de sitios ern que
se usarn, como: do lado de fora da janela para
se saber a ternperatura exterior: fazendo parte
de urn terrnostato para marcar a temperatura interior; corno medidor da temperatura do corpo
de uma pessoa; e como medidor da ternperatura
de urn forno de cozinha.

terrnOmetro?

Alto ou balxo?

MATERIAL
TermOrnetros corn escala centigrada, fonte de
calor, recipiente prOprio para aquecer, cubos de
gelo e copos.
40.

0 termómetro

Zs'v

0 terrnómetro diz-nos
Sabes corn° se usa?

s

r

Depois, poderao comparar corn as ternperaturas
dos dias anteriores 'a, ao fim de tuna sernana ou
de urn mds, escolher o dia rnais frio e o dia
Inais quanta.

ACTIVIDADES
Coloque sobre urna mesa varios copos coin
agua a diferentes temperaturas. Numerp os
copos. Divida os alunos por gfupos e p4Va a
cada grupo pararnedir as %/Arias ternperaturas e
anotá-las, Diga-lhes para experirnentarem corn
as maos as temperaturas da agua, para que
cornecern a relacionar os niimeros corn os conceitos de frio, quanta e rnorno.
Diga-lhes para medirern a ternperatura do
'gelo, Dd urn recipiente corn a agua quanta e
peça a urn aluno para ler a temperatura da agua.
Coloque um.termOrnetro do lado de fora da
janela ou porta. Todos os dias urn aluno devera
ler a ternperatura e anotá-la nurnicalendário.

AVALIA9A0
e'

Coloque ur7 copo corn agua a urna
temperatura qualquer sobre urna rnesa.e pçça a
urn aluno de cada vez para ler a fernperatura,
Utilize a folha de avaliagao no.3 e a folha de
avallagao final para este capItulo,

Estes são alguns lugarcs ondc se usam termometros.

Conheceiyis alguma utilidadc do termOmctro?
77
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OBJECTIVO
Reconhecer que a Terra, o Sol e a Lua sao
astros.
Identificar o Sol como a estrela mais prOxima da Terra.

INTRODUcA0
Apresente a pagina 80 de) Livro do Aluno e
CDoutras gravuras do espago que mostre'm a Lua,

o Sol, as constelagOes e os,planetas.

Fa le da importancia do Sol como fonte de luz
e calor e explique as distanoias enormes a que
tanto o Sot como os outros astros se encontram. Explique a diferenga entre o Sol e a Lua
quanto ao brilho e a diStancia.
Explique a_existencia de uma infinidade de
astros maiores do que o Sol e fale sobre a
distancia a que se encontram 4a Terra, muito
maior do que a do Sol e, por isso, mal se.vêem
ou nab se vêem mesmo.
Fale dos diversos tipos de aitros, estrelis,
planetas e cometas, mostrando gravuras. Explique-que todos os astros se movem no espago e,
por isso, abareoem e desaparecetn.

ege.

e-

80

-

80

Estes sac) alguns astros

Dt dia, ve-se o Sol.
De noite, veem-se a Lua, as,estrelas e os planetas.

MATERIAL
Revistas para recortar, papel, tesouras, cola e
, poster dos planetas do sistema solar nas suas

respéctivas grbitas.

ACTIVIDADES
Será interessante plane& uma visita a urn
planetário onde os alunos possarnobservar de
urn rnodo rnais peal a posicao dos astros no

Arranje ornais e revist4 relacionadae corn o
assunto distribtf4-as pel s alunos para recortarern e c larern.'.
Poderá ar urn tema para osalunos f,azerern
"cartazes.

AVALIA AO
folha de avaliagáo no.1,
e

espago..
Diga aos alunoS par0 observarern o cëu nurna

noite clara ë tentdrernidentificar alguhs dos
'fastros de que Ihes falou. Utilize a, pagini 81 do
Livro do Aluna

.1á viste

algum destes astros?,

Ffrz urn desenhO de urn astro que tenhas visto.,
81

03

L.
117

INTRODUQAO

6BJECTIVO

1,...
-

Descrever *os movimentos de rotagao e
translagao da Terra.
Relacionar o movirnento de rotagao da Terra
corn o dia e a noite:
\

</17

Durante alguns dias'charne a atengao dOs
alunos para a posigao do Sol a diferentes horas
do dia.
Apresente a pagina 82 do Livro do Aluno e
ilustre o facto de que, de rnanha, o Sol aparece
nurn lado do horizonte e, A noite, desapareoe no
lado oposto. Explique que parece que o Sof estA
a girar A volta da Terra, rnas 6 a Terra que gira A
volta de si of 6pria e A volta doLSol. 0 movirnento de rotagao 6 responsAvel pea existéricia do
dia e da noite. Ponha urn piaci a girar e explique
que o piao rnuda de lugar A rnedida que vai
girando sobre si proprio e cornPare corn os
rnovimentos da Terra.

A Terraa a A volta,cle si própria e do Sol.
Na parte da rra que recebe a-litz kde dia.
No lado-oposto 6 de noite.
82

.

MWERIAL

AVALIAQA0

-

Bola, fio, foco de 14z ou vela.e piao.

ACTIVIDADES
Da aos alunos urna bola, fio e urn foco deiluz
944 urna vela e ajude-os a realizarern a experian4_bia ilustrada na página 83 do Livro do Aluno.
irnportante que os alunos pintern urna area da
bola ou esfera qu que a assinalern de modo que
se note,que, a rnedida que a bola vai girando, o
lado assinalado vai ficando alternadarnente ilurninado e escuro.

Faga perguntas corno:
É a Terra que gira a volta do Sol ou o Sol
que gira a volta da Terra?
A face da Terra voltada para o Sol esta
sempre clara ou escura?
Utilize a folha de avaliagao no.21

Actividade
Prende urn fio a urna bola.

Corn urn creiom, faz urna cruz nurn dos lado;da bola.
Suspende a bola prOxirno de urn (loco de luz e fá-la andar a volta.
Que yes?

P

83

83

Sib

INTRODLIcA0

OBJECTIVO

M

Descrever os rnovimentos de rotagao e
translagao da Lua a volta da Terra.
Reconhecer que a Lua reflecte a luz do Sol.

Apresente a pagina 84 do Livro do Aluno,
fazendo a analogia entre o movimento da Lua
volta da Terra e o movirnento da Terra a volta do
Sol. Explique que a Lua também gira a volta de
si própria ao mesmo tempo que gira a volta da
Terra, mas que apresenta sempre a mesm,a face
voltada para a Terra. Isso deve-se ao facto de a
Lua levar o mesmo tempo a dar uma volta sobre
si própria e a volta da Terra.
Explique que ajuz que a Lua transmite para a
Terra 6 luz reflectida do Sol. A Lua 6 iluminada
pelo Sol e reflecte essa luz para a Terra.

MATERIAL
Foco de luz, bolas grandes e pequenas e fio.

A Lua

El*

A Lua gira a volta da Terra.
Leva quase urn.rnes a dar urna volta.
Durantg urn rnes vemo-la corn aspectos diferentes.
84

ACTIVIDADES

AVALIAQA0

Ajude os alunos a realizarern urna experiência
que demonstre corno a Lua gira a volta da Terra
voltando para esta sempre a mesma face.
Realize a seguinte experiéncia: arranje urna
bola de bersebol, urn bocado de folha de
alurvfnio e urn foco de luz. Peca a urn aluno
para cobrir a bola corn a folha de alurninio.
Coloque a bola sobre urna mesa, apagLie as
luzes da sala e faca incidir a luz do foco sobre a
bola Pergunte a urn aluno s'e a bola era,
brilhante. Explique que a bola se tornou
brilhante porque reflecte a luz que recebe. Compare corin a Lua explicando que a Lua reflecte a
luz do Sol.
Peca aos alunos para observarem as gravuras
dapágina 85 do tivro do Alunoe responderern
as perguntas.

Peca aos alunos para desenharern o Sol, a
Terra e a Lua e as 6rbitas da Terra e da Lua.

,

JA viste a Lua corn estes aspectos?

Quando é que a Lua 6 mais brilhante?
85

85

forma de D; Lua Cheia é quando a Lua tern a
forma redonda; e Quarto Minguante 6 quando
apresenta a forrna de C. Pergunte aos alunos se
ja algurna vez viram a Lua de dia e de que cor
parecia e explique-lhes que, devido ao_facto de ,
a luz do Sol er muito brilharite, a Lua ve-se
melhor a n te do que de dia.
E imp rtante que os alunos compreendarn"
que a L a 6 sernpre redonda. A parte ilurninada
que se ye da Terra 6 que varia,

OBJECTIVO
Desdrever os vários aspectos da Lua.
Compreender que a rnudanca de forma da
Lua 6 so aparente.

INTRODUcA0
Apresente a pagina 86 doLivro do Aluns,
perguntando aos alunos se ja algurna vez observararn a Lua corn algum daqueles aspectos.
Explique-lhes o significado de Lua Nova, Quarto
Crescente, Lua Cheia e Quarto Minguante. Lua
Nova 6 a fase em que a Lua nao se ye da Terra;
Quarto Crescente 6 quando a .Lua apresenta a

-,

MATERIAL
Calendário, foco de luz e bola,

ACTIVIDADES
Mostre um caiendario de urn rnês que tenha
as fases da Lua e explique que naquele Inds a
Lua apareceu corn diferentes aspectos, mudan-

As fases da Lua
r

Minguante

Lua
Nova

Crescente

,

A Lua apresenta diferentes aspectos.
86

86

Quarto

Lua
Cheia

Chamam-se fases da Lua.

Quarto

No decurso da experiência pergunte aos

do mais ou menos de sernana a sernana. Utilize
a pagina 87 do LIM) do Aluno corno modelo
para ajudar os alunos a construfrern urn
calendário do mês corrente. Diga-lhes para
observarern a Lua todos os dias a noite e
desenharern-na ern cada quadrado, conforrne o
aspecto que ela apresentar.
Coloque urn foco de luz nurn sftio fixo da
sala. Peça a dois alunos para servirern de Lua e
de Terra. 0 aluno que servir de.Lua segurará
(_urna bola na rnao e destocar-se-a a volta do
aluno que servIr de Terra, voltandb a bola sempre para este. 0 aluno que servir de Terra,
devera ir identificando os aspectos da parte
Ilurninada da Lua corno Lua Nova, Quarto
Creacente, Lua Chela e Obarto,MInguante. Mude
a equipa de alunos e repfta.

alunos:

Em que posigao estao a Lua, o So/ e a
Terra quando 6 Lua Nova, isto é quando a Lua
nao se va da Terra?
Em que posigao estao quando 6 Lua
Cheia?

E quando se dao os Quartos Minguante e
Crescente?

AvALIAgA0
* Utilize a folha de avaliagao no.3 e a foiha de
avallagao final para este capftulo.

Actividade
.Maio
Salt.

Dom

Quar.

Ter

Q in,

Syn._

SAIL
1

1

,

Constrói um calendtrio deste rnes.
Observa a Lua todos os dias e desenha
a forma que ela apresenta.
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OBJECTIVO

a)

Desprever locals onde existam roehas ou
pedras.
Descrever algumas das utifidades das
rochas.

INTR0DIJQA0
a),

Apresente a pagina 90 do Livro do'Aluho e
pergunte aos alunos se conhecem algum sitio

a come uma pedreira, onde existarn rochas e de

cr

onde se possarn'retlrar pedras. Pergunte se
sabem para qu'e servem aquelas rochas ou em
que se utilizarn. Pale de algumas das utilidades
das rochas, como na construcao de ediffcios,' na
joalhana, na estatuana, etc.

Mencione as caracterfsticas que as tornam
próprias para esse's flns algumas rochas sao
duras e muito resistentes; outras sao macias e
fac'eis de trabaihar; ainda outras sao, brilhantes
e com cores bonitas, prOprias para fazer )(Sias.
Explique que ha rochas, como o carvao (hulha e
antracite), que ardem e que servem para
aquecimento de casas, Mostre gravuras que
ilustrern a utilidade das pedras,

MATERIAL
Gravuras de locais onde existam pedras ou
onde se fackextraccao de minérids, gravuras de
aplicaebes das pedras (casas, estatuas, jOias),
pedaco de quartzo, anel com pedras, pedrat
macias e duras.
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HA pedras em mintos lugarcs.
As pedras servem para fa/er casas.

Quc mars se podc faicr corn pedras?

ACTIVIDADES
Peça aos aluños para fazerem urn dese0o de
urn snit) que conhegarn onde haja pedras,,tal
corno se indica na paglna 91 do LivrO do Aluno.
Pergunte-lhes se existern pedras próxirno da
casa onde vivem e como é que as pessoas as
utilizarn. (Alguns aiunos poderao dizer que as
pessoas fazern muros de pedras, que as pedras
embelezam algons quintals, etc,). Mostre urna
pedra de,urn anel,e urn pedago de quartzo e
pergunke abs alunos se concordarn que sao
pedrasiPergunte-lhes, entao:
Porque sera clue' umas pedras s utilizam
na construcao de casas e outras em i6ias?

A resposta sera que aigurnas pedras sao "ram
cbrIsistentes do que outras, ou existem em
abuhdancia nurna dada regiao.

AVALIAgA0
'Peça aos alunos para fazerem urn desenho da.
lugares onde existam pedras.
Utilize a folha de avaliagao

,arzi

4..

11
1)

Conheces algum lugar uncle ha pedras?
Fat urn desenho desse lugar.

91

91

OBJECTIVO
Relatar diferengas entre pedras,
Separar pedras de acordo corn as suas
sernelhangas e diferengas.

INTRODupA0
Apresente a pagina 92 do LOro do Aluno,
cornegando por perguntar aog'aiunos se cOnhecern locais onde ha rochas ou pedras e como
sao. Pergunte-lhes se as rochas saolodas da
mesrna cor e do rnesrno tarnanho. MOstre-lhes

gravuras colondas e e plique-lhes que rnuitas
vezes ate no mesmo sftio existem pedras de
cores diterentes. Charne a atengao dos alunos
para as thiererigas de forma e de tarnanho.
beira-rnar ou nas correntes de agua ha calhaus
rolados, pedras arredondadas e polidas pele
'agua.

Mostre-lhes pedras aproxirnadarnente do
rnesmo tarnanho, mas de materials diferentes,
para que os alunos reparern nas diferengas de
peso.

MATERIAI
Gravuras que ilustrem rochas, pedras:de
varios core,s, forrnas e tarnanhos.

As pedras são diferentes umas das outras

Quais sac) as diferengas
entre estas pedras?

92

ACTIVIDADES
Na veSpera, peca aos alunos para lerem as
instrucOes da pagma 93 do LIVIO do Aluno e procurarern pedras perto de suas casas. Distribua
os alunos em grupos de quatro. Cada grupo
pora numa mesa as pedras que cpnsegulu
recolher é separá-las-A daacordo corn as suas
sernelhanças e diferencas: yatroliFlO a cor,
tamanho, forma ou peso. Se os alunos nao
tiverern conseguido recolher Uma variedabe
razoável de pedras, rnostre-lhes algurnas rnenos
vulgares. Peca aos alunos para colocarern urn
conjunto de pedras por ordern crescente de
peso", levando-os a concluir que nern sernpre as
pedras rnaiores sao as rnais pesadas.

Distrlbua aos ahtmos urna folha deaxercfclos
corn Urn desenho simples, Dé-lhes cola e
pedrirlhas de várias cores e peca-lhes para colarern as pedrinhas, cobrindo o desenho.

AVALIAQA0
Apresente a cada aluno urn grupo variado de
pedras e diga-lhe para retirar.do grupo duas Clue
sejarrf diferentes, mas arnbas bastantes duras,
ou duas que sejarn da rnesrna cor, mas
diferentes ern dureza e explicar quais as
sernelhancas e diferencas.

Actividade
Procura pedras a 'volta da tua casa:
Mete-as num saco c tray, ilara

escola.

Compara corn as dos teus colegas,
parecidas ou

diferentes?

C.-

93

0
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OBJgCTIVO,
Descrever a constit caO do solo.
Reconhecer a import ncia do solo para os
seres vtvos, sobretudo para as plantas.

INTRODUQA0
Apresecite a pagina 94 do Livro do Aluno pare
descrevedcada urna aas gravuras. Se achar
necessáno, mostre urn pouco de terra e peca a
urn aluno pare descrtvér a sua cornposicao, Explique que a terra é constituida por pequenas
pedras, areias e restos de mazes de plantas. Se
possfvel, deixe os alunos observärern rnelhor
k.com a ajuda de urna lupa,
Rergunte.

CP

0 que é que os seres vivos retiram da.
terra?

Como é que a terra rel>dti.?
Explique a dependência dos seres vivos da
terra, porque a terra é alirnanto das plantas, que
por suavez servern de alirnento aos animals e
as pessoas.

VIATERIAL
Terra corn diferentes aspectos, dreias, vasos
ou copos de plástico, lupa, gravuras de animals
que vivern naterra, sernentes de feijao ou de er-

ACTIVIDADEsS
Mostre gravuras de animais que vivem na
terra, corno forrnigas,esquilos e minhocas, e
fale sobre a proteccao e ahrnento que a terra
Ihes da, Mostre gravuras de urna culture, como
do trig°, rnilho ou batata, e exphque aos alunos

0

cn

0 Sok e oS SereS

0 ol(.-) é formado poriareias, pedras pequenas e restos de plantas e d C animals

t,

0 solo suslcnta as planta c serve de abrigo a *Os animals,
1)44

94

P,

importândta que a terra tern em todos os
nossos alirfigIntos. '
Mostre yahos tipos de terra, como areia, turfa,
terra barrenta e terra própria para plantas interiores, p pega a urn aluno para observar corn
uma lupa e descrever a composigao de cada
tipo e as diferengas entre eles.
136 material aos alunos para realizarem a experiéncia ilustrada na pagina 95 do Livro do'
Aluno:
Colocar em diversös copos de plástido
terra de %/Arias qualidades, como areia, tur-fa, terra barrenta e terra Própria para plantas interiores. Semear em cada reclpient6
algumas sementes. Regar todos os recipientes por igual e,coloca-los a luz. Reparar
na velocidade de crescimento das plantas
em relagao a qualidade da terra.
a

AVALIAcA0
Faga e.distiribua uma folha de exsrcicios corn
frases como:
A terra é formada por
'restos de raizes de plantas.
6 urn animalque vive na terqi.
'A
e alg7sz:
A terra 6 alimento para as
animais.
Os alunos completam as frases, escrevendo
as palavras que faltarn nos espagos.
.

s.

Actividade
Arranja terra de três lugares diferentes.
Semeia algumas sementes em cada tipo de terra.
Coloca-as a luz e rega-as do mesmo modo. Que acontece?'

95

OBJECTIVO
.ldentificar condigOes que prejudicarn o solo
e o que se deve fazer Rara o melhorar.

INTRODUPAO
Apresente a pagina 96 do Livro do Aluno, ex
plicapdo.que ha diversps factores, corno o vento, a'água ern dernasia, o lixo, etc., que,prejudicam'o solo.
0 vento, soprando sobre,a terra, leva-a de urn
lado para outro, irnpedindo que nasgarn plantas.
0 que as pessoas podern fazer Ora evitar isso é
iernearplantas, como relVa e arvores, que
fagarn corn que a terra não possa ser soprada
pelo vehto. A agua ern dernasia 6 prejudicial ao

solo, porque irnpede que as plantas retirern do
solo aquilo que precisarn para viver. Alérn do
mais, a agua ao passar através do solo retira-lhe
alguns dos rninerais bue são indispensáveis As
plantas. 0 lixo nao so ptejudica o aspecto do,
arnbiente como tarnbérn irnpede o crescirnento
de plantas.

MATERIAL
Terra, tina grande e agua.

ACTIVIDADES
F6rne.ga rnaterial para os alunos realizarem as
duas experiências ilustradas na pagina 97 do
Ljvro do Aluno. Diga-lhes para seguirern as
instrugOes.

Para a prirneira experiéncia:
Deitar'terra seca nurna tina e soprar

Modificaviies no solo

1*

/7'1 inl(11;',v4
1:111:

.al

(

96

96

0 /ento sopra o solo.
As plantas ndo deixam que o solo seja levado pelo vento.
As pessoas modificám o solo.
A Agua das chuvaktorrenciais arrasta a terra destruindo as plantas.

1

fortemente sobre ela. Lave os alunos a retacionar corn a acgao do vento sobre o solo.
Pergunte:lhes:
Se tivéssemos piantado algumassetnentes na terra, que Thes aconteceria?
(tarnbarn podiarn ser sopradas) .
Para a segunda experiéncia:
Colocar terra numa tina de modo a forrnar urna espécie de cone. beitar 4gua no
cirno do cone. RelaciOnar 6orn a acção
erosiva da agua no solo.
Mostre gravuras de'sftios onde ha lixo e
pergunte se as plantas conseguern viver misse
arnbiente e porquitt. Explique que as plantas rya()
conseguem viver entre rnontes de lixo, o'nde nao
ha luz. Se possfvel, realize a seguinte experién-

Nurn sftio corn relva coloque uma pedra
ou objecto pesado. Deixe-o ficar durante
uma ou duas semanas. Mostre aos alunos
o que aconteceu as plantas (relva} debaixo
da pedra ou objecto.
Explique que as plantas morrem porque nao
conseguern respirar e receber luz. Compare corn
o que se passa num sftio onde ha lixo.
,

AvALIAQA0

4L

Utilize a folha de avaliagao no.2 e a1olha de
avaliacao final.

cia:

Actividade.
Faz estas experiencias. Precisas de terra seca, dgua e urn recipiente grande.

Coloca a terra ern monte e sopra
sobre o mottle de terra.
Que acontece?

Deita-lhe dgua por cirna.
Qu'e acontece? Quando chove rnuito
acontece o rnesrno.
97

97

imans e
magnetismo

0

4010

(a)
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memili
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.

0

OBJECTIVO
Demonstrar e deduzir que os (mans atraem
objectos que sao feitos de ferro.

INTRODUQA0
Pergunte aos alunos se sabem o que 6 urn
'man ou apresente a página 100 do Livro do
Aluno e pergunte-lhes se sabern corno se
chamarn os objectos ilustrados nas gravuras.

Mostre dols imans corn formes diferentes e
descreva o modo como funcionam. Pergunte
aos alunos qual será a caracteristica que os faz
atrair objectos forra, cor, peso, material, etc.). ,
Mostre que os (mans nao atraem todos os oblectos e ensine os termos magnético e nâo
magnético, respectivamente para designer os
materials de que sao feitos os imans e os
outros objectos.
.

imans de %/Arias formas; objectos pequenos,
como colheres, chaves, alfinetes, pregos, borrachas, pedras, apes de pope', lapis, moedas,'
esponjas, tesouras, bocados de tecido, giz e pequenos ot?jectos de plAstico.

Cr)

co

MAtERIAL

Os imans atraem alguns objectos.

Tri

m-

a

0

Estes objectos sacs imans.

Os imans atraem alguns objectos.
Os irnans sO atraern objectos feitos de ferro ou aco.
100

AVALIAQA0

ACTIVIDADES
Divida os alunos em grupos de trés e dé a
cada grupo urn fman e urn grupo de objectos.
Diga-lhes para separarern os ohjectos que o
(man atrai daqUeles que nao atral. Junte todos
os objectos que os fmans atraem e pergunte
aos alunos qual a caracterfstica cornum a todos
eles (cor, forma, tarnanho ou material de qUe
sao feitos). Leve-os a chegar a conclusao de
que os fmans so atraern objectos de ferro ou

UtIIlzea folha de avaliacao no.1. ,

.aco.

Utillzando as instrugOes da página 101 do
.Livreldo Alum), peca aos alunos para
recolherem a maior quantidade possfvel de objectos pequenos e pergunte-lhes quals deles
serao atrafdos por um fman. Diga-lhes pare
testarem as suas preVisOes.

Actividade
Arranja alguns objectos corno: Idpis, borrachas,
clipes, tesouras, chaves e alfinetes.

Quais te parece que serdo atraidos por urn irnan?
Aproxirna urn irnan.
Acertaste ou ngo?

kr
101

101

Mostre a büssola, descreva o modo como funciona e explique que a aguiha tambérn é urn
(man, Pergunte aos alunos se conhecem alguns
objectos que utilizem fmans (prisão de papéis
de pendurar, enfeites, prisão de clipes, etc.).

OBJECTIVO
Relatar uma série de usos dos (mans.
Identificar objectos ou, aparelhos que
utilizam (mans.

INTRODUcA0
Apresente a pagina 102 do Livro do Aluno,
mostrando alguns aparelhos ou objectos que
utilizam (mans. Explique o modo como funciona
b quadro magnético, perguntando qual a parte
que contérn (man e de que é feito o quadro.

MATERIAL
Objeclos que utilizam (mans, c01110 enfeites
cid cotinha, molas de papel, abre-latas, büssola,
quadro de letras magnéticas, (mans pequerios e.
fita adesiva.

ACTIVIDADEB
Peca aos alunos para observarem as gravuras
da pagina 103 do Livro do Aluno e explicarem de

Utilidade dos imans

Os imans usam-sp corn yarios fins.

Aqui estao alguns,
f02.
a

102

fr

que se trata e porque é que as pessoas usarn
frnans naqueles objectos. Pergunte o que faz
corn 'qua a porta do frig9rffico ou a porta do
armário da cozinha fechern por si, o que
mantérn os enfeites na porta do frigorffico, o
que mantérn a pega junto ao fogao nurna
posicao onde est:A mais ao atcance da pessoa
que esta a cozinhar. Pergunte ainda:
Que aconteceria se o abre-latas nao
tIvesse um Irnan para segurar a tampa?
Olga aos alunos para fazerern urn desenho,
recortarern-no e corn fita adesiva colarern-lhe
por detras um fman.
Pergunte-lhes onde o poderao colocar, na
parede ou na porta de urn armário metalico;

AvALIAcA0
Naga aos alunos para fazerern urn desenho
sobre bs objectos que ales conhecem que
utilizarn frnansi
Escreva no quadro nornes de alguns objectos
ou aparelhos de que tenha falado, incluindo
alguns que utilizarn fmans.
Os alunos escreverao numa folha de papal
frases como:
0 abre-latas tem um Imam
A torradelra ntio tern Iman,
-

Estes objectos utilizam irnans.
Conheces outros objectos que usam imans.

103

C OBJECTIVO
63

E

E

urn

Cn

C

o
0
a

Dernonstrar que os fmans exercem atraccao
através de alguns rnateriais.
Dernonstrar como magnetizar urn objecto de
ferro e utilizá-lo corno fman.

que urn fm-an exerce a sua influencia rnesmo
atraves de outra material.

INTR0DugA0
Apresente a pagina,104 do Livro,do Mono,
dernonstrando como se pode magnetizar urn ob,
jecto de ferro. Explique aos alunos que para urn
prego ficar rnagnetizado é necessário aproximae afastá-lo de urn frnan bastantes vezes. Expligtie tambern (We urn objecto magnetizado
nao é verdadeirarnente urn iman e so funciona
corno frnan temporariarnente. Mostre corno o objecto rnagnetizado atral outros objectos de ferro
ou aco. Enrole urn clipe nurn papel e demonstre

MATERIAL'
pregos, copos transparentes, clipes,
rolhas de cortica, aguthas grandes e recipientes
corn agua.

ACTIVIDADES
Peca aos alunos para reanzarern a experiancia
ilustrada na pégina 105 do livro do Aluno,
seguindo as instruce5es. Digadhes pare
passarem o prego on:5)(1mo do (marl sio numa
dlreccao, cerca de 30 vezes, aproxirnando-o e
afastando-o. 0 prego rnagnetizado deve ter forca
suficiente para retirar o clipe do copo. Esta expenancia servirá também para ilustrar o facto de
que a forca de atraccao dos frnans fazLse sentir

Como construir urn iman

off

Podcs ra/cr.um iman corn um prcgo.
Aproxima c afasta 0 .prego de-urn iman algumas ycics.

\perimenta se ele atrai urn elipc.
1.\petnnento no din segninte.

104

mesmo através de alguns materials (através da
parede do copo).
Olga aos alunos Ora desenharern e reportarern uma boneca e prenderern-na corn urna
agulha nurna rolhi de cortiga. Coloque urn
cartao a servir de palco ern ponte (ver figura). Os
alunos farao dangar as bonecas mexendo os
,
(mans por balxo do cartao.
'

AVALIAQA0
Pega aos alunos para demonstrarem como se
rnagrietiza urn prego, urn clipe ou urna tesoura.
Pega-lhes para descobrirem na saia de aula
materials através dos quais os (mans nao
atraerrh

Actividade

Constroi urn irnan cr urn prego.
Coloca urn clipe zientro de urn copo.
Retira o clipe do copo sern Ihe tocares,
apioximando o irnan por fora do copo.

1

105

105

I

()

eproxirnarn dois fmans urn do outro, eleS podern
atrair-se ou repelir-se. Explique que cada pOlo
tern o seu nome: Norte ou Sul. Quando se
aproxirnarn pólos corn o rnesrno norne, eles
repelern-se; e quando se aproximarn pOlos corn
nornes diferentes, atraern-se, Muitos frnans tern
marcadas nas extremidades as letras S e N, que
representarn Sul e Norte,

OBJECTIVO
Observer e descrever as sernelhancas e
diferengas entre os dois pólos de urn frnan.
Dernonstrar que pOlos semelhantes se
repelern e pOlos diferentes se atraern.
Determiner a designagao de urn pólo.diz urn
(man.

INTfiCIDUPACI

MATERIAL

Apresente a'pegina 106 do Litaro do Aluno,
mostrando urn (man e explicando que as extrernidades se charnarn pOlos. Os pOlos de urn
(man sao perfeltarnente iguals ern aspecto e ambos atreem objectos. No entanto, quando se

(mans, papel e Ma cola.

ACTIVIDADES
De aos alunos dois irnans, urn corn os nornes
dos pOlos marcados e outro sern homes, PE:0-Ihes para descobrirern qual o polo Norte, e qual

Os imans atraem-se ou repelem-se
.or

..-

Polo. Sul

POlo Norte

\.)
Urn irnan tern dots pOlos: o pOlo Nlorte c o pOlo Sul.
POlos iguais afastarn-se.

Polos diferentes atraern-se.

106

ill

o pólo Sul do iman que nao tern os pOlos marcadbs, justificando. Utilize a pAgina 107 do Livro
do Aluno de modo semelhante.
Diga aos alunos que vao jogar As corridas de
cavalos. Pecalhes para fazeipm urn desenho de
urn cavalo, pregarem-no corn uma agulha e urna
rolha de cortica, recortarem-no e colarern-lhe urn
iman por baxo. Divida os alunos em gru os de
s
dois ou tras, digalhes para colocarem os
cavalos em linha e da-lhes (mans gitra fazerem
mover os cavalos. ds alunos teraofde fazer andar os cavalos, apontando os imansma posigao
correcta para que haja efeito de repulsao entre
os (mans que estao na mao e o (man colocdo
no cavalo.

Coloque algumas gravuras de peixes dentro
de urn caixole. Junte a cada gravura urna
pergUnta sobre (mans e prenda-a corn um clipe,
Faca !canicos (canas de pesca)com rAguas ou
um lapis, urn tic) e urn (mak Peca a cada aluno
para pescar um peixe e tentar responder A
pergunta a exa,

AVALI cÁo
tilize a folha de avallacadno.2 e a folha de
avaliacao final.

ct

Actividade

Arrania um iman que tenha os nomc dos pOlo

mareados.

Aproxima dele outros imaos.
Onck sao os polos Notc c os' pOlos Sul dotes ilMITIS?

4

LN orte

Sul

107

107

11;3

compñfliento,
volume
H.

e peso

OBJECTIVO

:6

a)

Reconhecer que medir,comprimento, volume
e peso 6 uma-nkcessidide elaz parte da vida diaria das pesoas em certas profissOes.

INTRODUcA0
Apresente aos alunos a pAgina 110 do Livro
do Aluno, perguntando o que 6 que a costureira
estA a fazer e porquê. Pergunte-lhes que
aconteceria se a costureira fizesse um vestiqo
sem medir. Discuta as outras gravur'as de modo
semelhante.
Porque 6 que o carpinteiro mede?
(De algumas sugestOes que facilitem a resposta)
Que acontece se ele fizer uma porta rnaior
que o sitio onde ela tern de encaixar?

Para que pesa o empregado do superrnercado?
E o cozinheiro?,

MATERIAL
Bolo, lata de concentrado Manja, recipiente para preparar o sumo ed,abjectos variados.

ACTIVIDADES
Coloque duas mesas perto Luria da outra, de
modo a que nao caiba uma cadeira entre as
duas. Pergunte a um aluno se poderA colocar
uma cadeira entre as duas. A resposta poderA
varier. Peca-lhe para prover. Per unte-lhe:
Qual serd urn outro proce so de Provar
que a cadeira não cabe entre a duas mesas
(Medindq, a largura da cadeira é c
com a distAncia entre as duas mesas).

do /

Necessidade de medir

E necessário medir comprimento, volume e peso.
110

I0

Traga urn bolo para a sala de aula e distribua-o pelos alunos. Explique-lhes como se faz urn
bolo, rnisturando asquantidades certas de
açUcar, ovos, farinha, lege, etc. Explique-lhes
que as quantidades de açUcar e de farinha tern
de serpesedas nui-na balança e que a qyantidade de reite ou agua tern de ser rnedida hurn:
copo; Caso contrario, o bolo ndo sairia tao
saboroso nern corn teo.born aspecto. Perbuilfa-lhes`se je algurna vezvirarn os pais peSar ou
medir quaisquer produtos. Prepare surno de
laranja 'a partIr do concentrado, dernonstrando
qual a quentidade de egua necesseria para urna
lata de concentrado. De-o a provar aosalunos.
Prepare rnais surno, mas rnodificando a quantidade de agua. De-o novarnente a provar aos
alunos e pergunte-lhes se gostam rnais ou
rnenos do sumo' e porque. Leve-os a corn-

preender que é necesserio medic volurne exacto de agua, para o surno ficar corn born sabor,
isto 6, nern rnuito doce, nem rnuito aguado.
Pep aos alunos para observarkn a pagina 111
da Livid do Alyno e responderern as perguntas.
,

AVALIAcA0
Apresente a cada aluno dois objectos de cornprirnentos muito sernelhantes. Pergunte dual o
mais cornprido e-qual o mais curto. Diga-lhes
urn cordel ou outra
para o
unidade de rnedida e cornparar.
Apresente dois frascos de plestico de tamanho sernelhante forme diferente e pergunte
qual o que leva rnais agua. Diga a urn aluno
para provar a sua estirnativa, rnedindo quentos
copos de Agua cada urn dos frascos leva.

,

111

o OBJECTIVO
112

Q.

Demonstrar como se pode verificar o
comprirnento, o volume ou o peso de um
objecto, corTiparando-o com padrOes, isto 6,
rnedindo-o.
Escolher uma unidade de medida apropriada
a uma determinada mediçao.
Compreender que para comparar mediçOes 6

necessário utilizar o mesmo padrao.

INTRODUcA0
A finalidade desta lick) 6 levar o aluno a cornOreender que,para se verificar as várias
dimensOes de um objecto, é necessário'rnedi-lo.
Apresente a pagina 112 do Livro do Aluno,
fazendo perguntas como: Como 6 que sabes se

Corno 6 que sabes se urn obiecto
pesado ou leve?.
Corno é que sabes que quantidade de
sumo hd num frasco?
Se eu te disser que uma caixa rnede 10
clipes de comprirnento e.outra urn Idpis,
poderds concluir qual &trials cornprida?

MATERIAL
Balanca, clipes, lapis e cordel.

ACTIVIDADES
Diga aos alunos para medirem distancias ou
dimensOes-rterntrtecMcom um clipe, um
palmo, um lapis, um cordel ou uma régua. Importa queos alunos saibam estolher a unidade
de medida apropriada a uma dimensao pequena
ou grande.

Medir com um padrao

A Rita estd a medir o comprimento
da sala eni pés.

0 Jodo mede o peso do carro
em cubos.

0 Tiago estd a medir o volume da
embalagem ern copos.
1 12

112

0 pé, o cubd e o copo sdo as unidades de medida.

.

Faga corn que dois alunos rnegam o mesmo
comprimento corn unidad4s de medida bastante
diferenles e que comparem os resultados. Diga-Ihes para medirern objectbs,de dirnens6es
diferentes corn urn clipe e co'rn urn.lapis, por
eXernplo, e leve-os a concluir, que nao se podern
comparar rnedig6es feitas corn unidades
diferentes e que para se poderern cornparar
medig6es é necessário qua sejarn feitas corn a
rnesrna unidade.
Ensirle aos alunos corno rnedir o cornprirnento de uma mesa com urn pequeno cordel, contando o nürnero de vezes que colocarn o cordel.
Diga gos alunos para'rnedirem yolurnes de
caixas, utilizando rnoedes, clipes ou out.r:a
unidade de medida.
Dé aos alunos alguns objectos para pesarem
nurna balanga, usando como terrno de corn-

paragaO sempreo rnesrno objecto. Rergunte-Ihes se sao rnais pesados ou mais leves que o
padrao.

Corno exercicio, pergunte aos alunos se ja,
virarn pessoas a fazer rnedig6es e onde.
Utilize a pagina 113 do Lim do Atuno.

AVALIAgAo
Pega aos alunos para estirnarern se uma
distancia é rnaior ou menor que outra. Diga-lhes
para medirern e cornpararern. Proceda de modo
sgrnelhante com o volurne e corn o peso de tlois
objectos.

Actividade
.-

Estes"rneninos estao a medic
e a pesar urna caixa.

Determina o cornprimento de uma caixa em creions.
Quantos creions leva?
E quantos pesa?

11014

fr#4
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113,
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0 OBJECTIVO
Dernonstrar comolse mede o comprimento
de urn objecto, escolhendo urna unidade
apropriada.

E

INTRODUçA0

JA falámos na ligAo anterior da necessidade
7.
0. de rnedir comprirnento, volurne e peso. Nesta

o

ligAo, apresentam-se casos ern que se mede
cornprimento, bern bomo os instrumentos e
unidadesAue se usam para o rhedir,

0 aluno ir aprender a escolher a unidade de
medida apropriada a uma dada medigAo. Esta 6
uma iiço de preparagAo para a apresentacAo
das unidades de cornprimento do sisterna
métrico (centfmetro, decfrnetro e metro).
Discuta corn os alunos o que se passa ern
cada urna das gravuras da pagina 114 do Livro
do Aluno e os instrumentos de rnedida que
estao a ser utilizados. Mostre aos alunos uma
régya de 30 centfmetros e urna régua de metro e
exernplifique para que medicOes se usa cada
uma delas. Utilize a régua de metro corno
unidade para medir o cornprirnento de uma
mesa ou a largura da sala.

MATERIAL
Régua de 30 centfrnetros e régua de urn
metro.

Medir comprimento
_1

N'y

1.`

Mede-se a altura da niesa e o comprimento

do salto corn unidades de comprimento.
114

114

ACTIVIDADES.
Diga aos alunos para medirern o comprirnento
de urn livro, urna caixa de creions, a rnesa e o
quadro e a:41es corno unidades de rnedida urn
clipe, urna régua de 30 centirnetros e urna régua
de urn metro. Pergunte-lhes qual a unidade que
devern usar para medir o gomprimento da caixa
de creions e porqu6. DeIxe-os escolher as
unidades para outras mediOes. Peça-lhes para
medirem e anotarern os resultados. Charne a
atençao para o facto de que a unidade
esco1h1da deve ser sernpre mais pequena que a
medição a fazer. Diga-lhes para medirern o,cornprimento do livro corn a regua de 30 centirrietros
como unidade. Pergunte:
Qual a dificuldade? (A rnedida do comprimento do 11vro Nib chega a urna unidade.)
Atude os alunos a fazerern o exercicio da
página 115 do Livro do Aluno,

ntlio para o medirern corn apes.
Diga41va
Leve-os a co cluir que quanto mais pequena for
a.unidade m Is Ma 6 descrever urna rnedição. -

AVALIAQA0
Distribua objectos para os alunos medirem,
escolhendo a unidade apropriada.

Actividade
Mede o comprirnento de cada objecto corn clipes.
Anota o namero de clipes.
Mede corn a tua borracha. Anota,

clipes

horrachm

1

115

.
OBJECTIVO
Identificar o centfrnetro e compreender que
urna unidade de cornprirnento muito
utilizada.
Dernonstrar corno se mede o cornprirnento
de urn objecto em centirnetros.
.

'INTRODUQAO
Apresente a pagina 116 do Livro do Aluno, explicando que o centirnetro é urna das unidades
padrao rnais utilizadas para rnedir pequenos
cornprirnentos. Mostre aos alunos
régua

,

graduada ern centfmetros e mostre-Ihes como
se rnede urn objecto corn eta, colocando uma
das extremidades da régua nurna extremidade
do objecto a ser rnedido e contando o nignero
de rnarcacOes da régua ate a outra extrernidade
do objecto.
Explique que-o centirnetro é urna unidade
bastante pequena, mesmo mais pequena que
urn clipe, e que; portanto, serve para medir objectos,corn dirnensbes pequenas.

MATERIAL
PaPeI de construcao e tesouras.

ACTIVIDADES
DO a cada aluno urn quadrado de cartao de
urn centfrnetro de lado. DO-lhes papel de construgao e tesouras e peçadhes para cortarern

Medir em centimentros

tun centunctro

0 ccntimentro 6 uma unidadc pcquena.
Usa-sc para mcdir ohjectos pcqucnos
1

116

I

6

pal() menos dez quadrados de cartao do mesmo
tamanho. Depois dalhes uma olha de exercfclos corn objectos alongados para ales
medirem, colocando os-quadrados uns ao lado
dos outros. Distribua réguas graduadas,em
centfmetros e objeciqs para Ihes ser medido o
comprimento. Os alunos terao de medir os objectos e anotar os resultados. No caso de nao
ter réguas graduadas em centfrnetros, podera,
distribuir tiras de cartao e deixar os alunos
coplarem as divisbes da régua desenhada no

Utilize a página 117 do Livro do Alurio, pedindo aos altinos para medirem, em centimetros, o
comprimento dos objectos e anotarem os
resultados.

AVALIAcA0
DO aos alunos vários objectos e peqa-lhes
para medirem o seu comprimento em
centf metros,

livro.

iga aqs alunos para medirem em
centfmetros, utilizando a ragua, o comprimento
dos seus dedos ou o comprimento do lapis.
Peca aos alunos para fazerem uma
estimativa, em centfmetros, da largura da caixa
de creions. Faca-os medir e provar as suas
estimativas.

41.

Actividade
Far uma régua graduada em centimetros como a da
gravura da pagina anterior,
Usa a régua para medir 0 comprimento das gravuras,
Quantos centimentros mede cada uma?

117

117

OBJECTIVO
Oentificar urn declmetro e urn rnetro e
reconhecer as relaçOes entre o centimetro, o
decirnetra e o rnetro.
Dernoristrar corno se transrnite o valor de
urna mediçao ern decirnetros e rnetros.

INTRODUQA0
Apresente apagina 118 do Livro do Alurfo,. explicando que urn decir'netrb é constituido por
dez centirnetros, Explique que, quando os objectos são demasiado grandes pare se rnedirem em
centirnetros, rnedern-se em decimetros ou
rnetros.

Mostre urna régua de On rnetro e explique
que cada um dos tracinhos vale urn centirnetro
e que o rnetro é forrnado por 100 centirnetros.
Perguntelhes para que usariarn o rnetro corno

unitade de rnedida. (Para urna dimensao
realrnente grande, corno a largura de uma sala
ou o cornprirnento de urn corredor.)

MATERIAL
Papel de construção, Ilvros,
esferográficas, calxas e outros objectos, régua
de trinta centirnetros e régua de urn metro.

ACTIVIDADES
Distribua pelos alunos tiras de cartao urn
pouco rnais compridas do que urn decirnetro,
Diga aos alunos para compararern o cornprirnento da tira de cartao'corn o comprirnento da
regua graduada de urn decirnetro desenhada no
livro. Peça-lhes para rnarcarern e cortarern uma
régua exactarnente de urn decirnetro. Distribua
livros, lapis, esferográficas, caixas e outros orb-

_1

0 dectmetro e o metro

decimetro

o decimetro.6 igual a dez centimetros..
Um metro 6 igual a dez decimetros.
Um metro 6 0 mesmo que cern centimetros.
118

118

jectos e peca aos alunoapara lhes medirem o
comprimento em decimetros. Pergvnte-lhes em
que unidades mediriam o comprimento da borracha ou o comprimento de um creiom.
Com uma tira de papel de cerca de um p6 de
comprimento, ensine corno se faz uma régua de
trés decimetros. Deixe os &Linos fazerem urna e
dé-lhes objectos para medfr. Expliquelhes que
para medir dIstancias grandes 6 necessarla uma
medida ainda major. Mostrd-lhes a régua de
metro e explique que é formada por dez divisOes
de decfrnetro (compare corn a régua de trés
decfmetros).
Diga aos alunos para medirem a largura da
sala ou o comprfmento de um corredor, Peca a
um aluno para medir o comprimento da
secretaria, em metros. Chame a atencao para o
facto de o comprimento da secretarla nao ser
exactamente de um ou dois metros. Pergunte-

-the corn que unidade se pode medir o comprimento restante (decimetro, provavelmente).
Depois de medir o comprifriento restante em
decimetros, podera acontecer que o comprirnento nao seja exactamente um nürnero inteiro de
decfmetros. Nesse caso, diga-fhes para continuarem o processo ate aos centimetros.
Peca a urn aluno para medfr o comprimento
da secretarla corn a regua de um decimetro.
Faca a comparacao entre a facilIdadja"de medfr
urna dimensao com a régua de metro e a
necessfdade de colocar a régua de decimetro
dez vezes para medir o mesmó comprImento.
Peca aos alunos pafa fazerem o exercicio da
peagina 119 do tivro do Aluno,

AVALIAcA0
Utilize a folha de avalfacao no.1.

Actividade

Fat uma régua como a da gravura.
Mede o compritnento ou a largura dos objectos.

119

copo graduado e anotando a altura do nfvef de

OBJECTIVO
Reconhecer a necessidade e a importâncla
de se medir urn volump sobretudo na
preparagao de comida.
Dernonstrar como se mede o volume A urn,
recipiente.

INTRODUcAo

Agua.

' Mostre a dIferenga entre rnedlr, corn a rnesrna
unidade, o volurne de urn recipiente pequeno e o
de urn grande. Nurn dos casos, ve-se o nfvel da
Agua e, no outro, conta-se o nürnero de
unidades.

MATERIAL

Apresente a pagina 120 do Livro do Aluno, explicando que medir o vorume de urn Trecipiente
significa deterrninar quanto 6 que contérn ou
pode conter.
Pergunte aos alunos se conhecem pessoas
que fazern rnediodes de volurne derlIquidos ou
solidos e que 6 que costurnarn rnedir. Mostre
como se cornpara o volume de urn recipiente pequeno, enchendo-o de agua, deitandoa nurn

Frascos Ou garrafas de várlos tamanhos,
copos de papef, copos graduados (250 ml),
revistas e lata de sumo de laranja concentrado.

ACTIVIDADES
Divida os alunos em grupos e d6 a cada grupo'
urn frasco e alguns copos de papel. Diga aos
alunos para encherem os frascos, de Agua e
rnedirem o volume deltando a Agua nos copos.

Medlr volume

Mede-se o volume do kite e do aciicar com ic.sm copo
de. um quarto de litro.

Para co/inhar é preciso medir o volume de cerios pro

120

os,

Depois, podertio comparar o volume do frasco
corn o de outro grupo.
Para demonstrar a importancla de se medIr
volume, prepare sumo de laranja corn uma lata
de concentrado, medindo a quantldade de agua
corn a lata ou corn urn copo graduado. Explique
medida que o val preparando. D6 sumo a provar aos alunos. Prepare mais sumo corn uma
quantidade diferente de egua. D6 novamehte a
provar para que os alunos verifiquem que 6
necessário rnedir uma quantidade certa de
Ague.

Mostre aos alunos uma receita de urn Nilo
simples: ovos, açOcar, farinha, leite e manteiga.
Dernonstre como se prepara a rnassa, medindo
as-thiantidades de cada um_dos ingredientes
corn urn copo graduado.
Deixe os alunos medirem o volume de oufros

,

recipientes, enchendo-os de rigua, deitando-a
num copo gradUado e anotando a altura do nivel
de egua.
Num canto da sala, monte urn balcAo
semelhante ad de uma loja. Qs aiunos poderâo
vender produtos, como feljees, ervilhas, ou egua
colorida; medindo corn copos de papel,
D6 material aos alunos para fazerern a e?rperitincia IlUstrada na pagina 121 do Livro do
Aluno.

AvAL4AgA0
Peca aos alunos para dizereni se o volume de
urn reciplente é rrialor ou menor do que o de urn
outro, ou a quantos copos equivale o volume de
um dado reciplente e, depols, medirem para provarern as suas estimativas.

Actividade

Mede quantos copos ha num jar-ro de dgua_

121
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INTRODKAO'

OBJECTIVO
Reconhecer a importAncia de se pesar
quando se quer vender ou comprar certos
produtos.
Demonstrar med196es de peso de certos
objectos ou de urnop pessoa.
r.

Apresente a pAgina 12 do Livro do Aluno,
necessArio pesar os
perguntando porque
objectos. Explique que algurnas vezes pesarmse
os objectos pars sabermos se seremos capazes
de os levantar, No supermercado, pesamse os
produtos pars determinar o preco que custarn.
Pergunte aos altmos se R. algumas vez pesaram
truta, quando vAo ao supermercado.
Perguntelhes se conhecern oUtras coisas que
se devem pesar e porquO. Mostre aos alunos
recortes de revistas corn gravuras de produtos
que se vendem a peso,

.MATERIAL
Batança de cozinha ou balanca de casa de
ba,n4v.

Medir peso

Sabe-se se urn objecto 6 mais leve ou mais pesask6 do
clue outro pesando-o numa balanca

122
1,0
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ACTIVIDADES
Pergunte aos alunos que produtos conhecem
que se cdstumam pesar (no supermercado ou na
mercearia). Coloque sobre uma mesa alguns objectos,para pesar, como 'urn livro, Lithe pedra,
urn sapato, um carrinho (brinquedo), etc. Pega a
urn aluno para os colocar em ordem, do,rnais
leve ao mais pesado, sem os levantar, so por
estimativa. Depois pega a um aluno para pesar
dada um dos objectos nurna balanga de casa de
banho ou de cozinha e anotar os resultados no
quadro. Pega a outro aluno para os colocar pela ordem do peso verdadeiro. Pergunte
aos alunos a razao de um objecto ser mais
pesado que outro (sera a dor? o tamanho?).
Diga aos aloos para se pesarem numa
balanga de casa de banho e anote os resultados
nu'm quadro que tenha os nomes de todos.

,Diga aos alunos para seguirern as instrugOes
dh pagina 123 do Livro do Aluno e pesarem
alguns objectos.

AVALIAPAO
Da a dada aluno dois objectos para pesarefn
numa balangee.d.ecidirem qual o mais pesado e
qual o mais leve, ou dé vários objectos para
colocarem por ordem de peso.
Utilize a folha de avaliagao final.

Actividade
AMP/

Arranja uma balanca.

Pesa alguns dos teus brinquedos ou livr\os.

123

123
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0. OBJ,ECTIVO
. DeMonstrar a necessidade de medir tempo:
CL,
..
INTRODKAO

.

.

4"

Apresente a pagina 126 doLivro do Aluno e
pega a urn aluno para interpretar as gravuras e .
Iec o texto respectivo. Faga perguntas como:
Porque é que,a Paula esta a olhar para o
calendario?

Quantos dias faltam para os anos dela?
E quantas semanas?
Porque sera que o Joao se levantou tarde?
Da exemplos de outras situagOes em que seja
necessário medir tempo, com um calendário
um relOgio.

MATERIAL
GraVuras de livros e revistas, calendárids e
relOgio.

ACTIVIDADES
Mostre gravuras que ilustrem certas transfor-:'
magOes, como as mudangas de estagao. Dec
exemplos de actividades que duram mais ou
menos teenpo epeca aos alunos para as
associarem com pouco ou muito tempo.

Necessidade de medir tempo

A Paula faz anos no dia 26 de Junho e a mde prometeu-lhe uma bicicleta.
Ela s6 pensa: Serd que falta muito tempo?

(

126

126

0 Joao perdeu o autocarro, porque chegou tarde. 1Ido sabia as horas.

Pergunte-lhes, tambérn, se mediriam esses intervalos de tempo com um calendarlo (em dias,
semanas ou meses) ou cgm um reloglo (em
horas e minutos).
Conte a histdria de uma menina chamada
Teresa que,.depols de vir da escola, pedlu
map para Ir brincar corn as amigas. A masa disse
que sim, mas que nao demorasse muito tempo,
porque o jantar estava quase pronto. A Teresa
ficou satisfeita e la foi brincar. Quando voltou
para casa, a mae ja tinha a mesa posta e estava
preocupada com a demora dela.
Pergunte: Se a Teresa tivesse relOgid, teria
evitado chegar atrasada? Como?
Faga juntamente com os alunos as actividades da pagina 127 do livro do Aluno.

AVA LiAcA0
Faga aos alunds as seguinkes perguntas, ou
outras semelhantes:
Como sabernos quando devernos vir para a
escola?
Como sabemos quando devernos ir para
casa?
Porque é que urn avitio parte a urna hora
Marcada?
Porque 6 que o autocarro passa nurna rua
a horas certas?

o

PorqueVque as bolachas se queimararn?
A Ana levantoU-se para ir para a escola. Mas hoje é ddmingo.
Serd que ela sabe?

let

Porque 6 que a Clara chegou atrasada a loja?

127

127

A

DBJECTIVO
Reconhecer objectos que funcionarn
regularinente no tempo.
Reconhecer aparelhos que medern tempo e o
modo corno funcionarn.

INTRODUCAO
Explique a pagina 128 do Livro do Aluno,
familiarizando9s alunos corn acontecimentos
que se dao regularrnente, como: o pingar de
urna tomeira, o bater no chao de urna corda de
saltar, o levantar todas as rnanhas, o bater do

coragao, a respiragao, a rnudanga de estagOes,
etc. Exernplifique, batendo palrnas corn urn certo ritrno ou batendo corrho pa no chao.
Demonstre como se pode verificar se urn-4
acorttecirnento dernora rnais ternpo do que
outro, batendo regularrnente corn urn lapis gobre
urna rnesa.

MATERIAL
Pandulo, relógio, arnpulheta e rnetrónorno.

ACTIVIDADES
Pergunte aos alunos se conhecern mais
alguns objectos que produzam sons de urn
rnodo regular. A carnpainha do telefone, urna
cadeira de ernbalar, a sirene de urn carro da
policia e urn baloigo sao rnais alguns exernplos.
Dernonstre corno se rnedem interValos de tern-

instrumentos que medem tempo
0-1-

V

Estes objectos trabalharn de urn rnodo regular.
128

128

Podern ser usados para medir tempo.

po, comparando-os corn o nOrnero de vezes que
urn lapis bate regularrnente sobre urna rnesa.
Agrupe os alunos aos pares e diga-lhes' para
rnedirern espagos de ternpo (o ternpo necessário
para escrever o seu norne, percorrer a sale de
urna extrernidade a outra, ir.colocar urn papel no
cesto dos papéis, etc.), seguindo este processo
e anotar os resultados. Mostre a ampulheta e o
rnetrOnorno, explique corno funcionam e dé enfase ao facto de que são aparelhos que funcionam clan' rnodo regular. Explique que todos
os aparelhos que medern ternpo funcionarn sem:
pre clo mesmo rnodo.
Utilizando as instrug6es e gravuras da pagina
129 do Livro do Aluno, diga aOs alunos para
construfrern urn rnedidor de tempo. Para tal, os
alunos terao de utilizer dois copos de papel,
furando urn no fundo corn urn alfinete e
colocando-o sobre o outro sustentado por-do'

lapis. No copo superior deitarn urna certa quantidade de areia. 0 ternpo que a areia leva a
passar através do oriffcio sera a unidade de
tempo para comparagao corn outros espagos de
tempo.

AvALIAcAO,
Utilize a folha de avaliagao no.1.

Actiidade
Constrói urn relógiô de areia corn dois copos de papel, dois lapis c areia..
Faz urn furo no fundo de urn dos copos.
Mede quanto tempo leva a areia a cair contando o ntimero de vezes que
bates cornpassadarnente corn o pé no ch5o.

129
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OBJECTIVO
Reconhecer vários tipos de relógios e o
rnodo corno funcionarn.

INTRODUCAO

a' I

Apresente a página 130 do Om do Aluno, explicando que se trata de rnedidores de tempo
(relogios), Exphque as diferencas quanto a torrna,.tarnanho e utihdade de cada tipo de relogio
o relogio
e a fonte de energia que
despertador funciona através de electricidade; o
relogio de pulso, corn corda que faz rnover as
rodas dentadas; o relogio de péndulo, através

do rnovimento de urn pendulo que se rnove para
urn lado e para o outrq, regula'rrnente; e o
reIdgio da sala de aula funciona corn energia
electrica,
Mostre gravuras de reidgios antigos, corno o
relógio solar, a arnpulheta e o relógio de Agua
'ou clepsidra e explique o seu rnodo de funcionarnento,

MATERIAL
Revistas, tesouras, papel, cola, garrafa e
régua,

ACTIVIDADES
Ensine os alunbs a construirern urn relogio de
sol. (Escolha urn dia de sol). Coloque no chao,

0 relogio

F
Ha rclógios de diferentes tamanhos e formas.
Que faz andar os ponteiros dotes relOgios?
I 10

130

j

no patio de recreio, urn objecto alto o alongado,
como urna garrafa.ou uma régua, de pa dentrt
durn copo. Peça aos alunos para tra9arem urn
circulo corn giz a volta do objecto e rnarcarem
urn risco na direc9ao da sombra. Pergurde aos
alunos se a sornbra vai ficar sempre na rnesrna
posi9ao e porqua. Uma hora depois, lembre-lhes
paca marcarern novarnente a posiçao da sombra
e assim sucessivarnente de hora a hora. Este
relogio solar podera ser utilizado nos dias
seguintes,,cornparando-o corn o relogio da sala

Mostre grav6ras de outros tipos de rnedidores
de tempo, corno o crondmetro e a ampulheta,
gravuras de relogios de torre e de reldgios de
pulso, rnostrando a variedade de tarnanhos que
os relogios podern ter.

AVALIAQA0

.

de aula.
Diga aos alunos para observarem os relogios
da página 131 do Livro do Aluno e charne-lhes a
atençao para as diferencas em tarnanho e forma, relacionadas corn a utilidade de cada um.

Distribua revistas pelos alunos e peça-lhes
para recortarem gravuras de relogios ou
aparelhos medidores de tempo e colaremnas
nurna folha de papal,

.4.1 WA N.A....

og) a

171

11

Sabes para que servem estes relOgios?

E como trabalham?
Que faz andar os ponteiros?

131

0

MIN.

OBJECTIVO
Descrever a constItuicao do relógio e o
signiticado dos ponteiros.
Dizer,o tempo em horas e minutos.

INTRODUQA0

0
cn

Apresente a pagLna 132 do Livro do Aluno, explicando que o relógio é geraimente constituido
por um mostrador, onde ha nümeros de 1 a 12, e
trés ponteiros, sendo o mais rapido o ponteiro
dos segundos. Dos outros dois, o ma's curto ê o
das horas e o mais comprido o dos minutcs.
Nesta altura os alunos ja deverao ter,uma ideia
do que 6 uma hora e urn minuto. Utilizando o

relógio da sala, explique o que é o espaco de
tempo de uma hora, de um minuto e de um
segundo. E possivet que alguns alunos tarniDém
ja saibam diZer o tempo em horas e minutos,
Utilizando o relOgio da sala, explique que os
ponteiros girarn todos no mesmo sentido e que,
quando o pontelro dos minutos GIS uma
vosta, c4ontelro das horas avanca para o
nitmero seguinte. Explique tambérn que o
ponteiro dos minutos percorre o espaco entre
dois nürneros consecutivos em 5 minutos, ao
passo que o ponteiro das horas o taz numa
hora.

MATERIAL
Pratos de paiml, papal de desenho de duas
cores (para os ponteiros), tesouras e pregos de
papel.

o

0

0

Coino se usa o relogio
o ponteiro mais rapido indica os segundos
.ponteiro mais pequeno indica as horas c o outro os mihutos

Sao 5 horas'e 10 minutos.
112

132

Sao 10 horas e meia.

ACTIVIA DES
Construa urn rel6gio corn urn prato de papei,
ponteiros recortados de papel de coristruçeo,
cada urn de sua cor, e urn prego de papel.
Servindo-se do rel6g(o da parede corno
modelo, ensine os alunos a construirern urn
rel6gio, escrevendo os nOmeros no prato.
Utilizando o relogio que construiu, colocando
os ponteiros numa determinada posiVio,
pergunte aos alunos que horas rtarca.
Depois de cada aluno ter construido o seu
relogio, diga-lhes para marcarern uma determinada hora.
De vez em quando, durante o dia, peca a urn
aluno para dizer as horas que o rei6gio da
parede marca
Utilite a página 133 do Livro do Muno para
perguntar aos alunos que horas marca cada

relogio. Podera, ate perguntar-aos alunos se
costumam levantar-se, comer.e brincar a mesma
hora. Faça no quadro desenhos de dois rel6glos

marcando horas diferentes. Pe0 aos alunos
para calcularem, em horas, a diferença de ternPo marcada pelas duas posic6es dos ponteiros.

AvALIAgAct
Utilize a folha de avaliaçao no.2 e a folha de
avaliacao finat.

Que horas marca cada relógio?
133

0 meio ambiente
Nome

Folha de ay:di:Kilo no.1
Completa as frases seguintes:

O meu ambiente é semelhante ao n_Q .

A minha casa é

parecida com/diferente de

No meu quintal ha

muitas/poucas

No parque perto da.minha casa ha

,iTro

;,.. " .,

estas.

plantas.
muitas/poucas

dr votes.
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0 meio ambiente
Nome

Folha de avaliacio no.2

Escreve sIido, liquido ou

A2

gasoso

nos espac s conforme o estado da dgua.

irk
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ni,cor,ill

r, tant o
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0 meio ambiente
Nome

Folha cle avaliacio no.3

Descobre e mal:ca as sele modificacdes,que se deram da primeira para a segunda

gravura.
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0 mem ambiente
Nome

Folha de avalinvio no.4
Desenha um animal em cada uma dos grdvurcide aeordo com o seu ambiente.
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0 meio ambiente

Nome

Follla de avaliaväo no.5

-`Faz uma cruz no quadrado perto da frase que indica o tipo de ambiente de que se trata.

ambiente quente

fl ambiente frio

pouca dgua
muita dgua

pouca dgua
muita dgua

NPMDC - Brown I

Provuknce, R.1

A5

O meio ambiente
Nome

Folha de avahavio no.6

Comp leta as frases.

O parque mais sujo é o

A/B
/
Se tuisesses dar urn passeio ou brincar, Nias para o parque

A/B

O pOrque B esta, poluido porque'alguérn deitou
lixo/ar

para o chdo e estragou as flores.
Que fazias pata tornar o parque B mais-agraddvel?
41'

A6

NPMDC - Browh t fmrersur Prowknce,

0 meio ambiente
Folha de avaliação final

ArrAja uma folha de papel.
Escreve o namero de cada pergunta e, a frente, a palavra certa para cada espaco
em branco.
1.

00'

onde vivo e brinco, a

0 meu aMbiente é/ a

casa/mesa

que me

escola aonde you, as

ruas/pessoas

e as plantas a minha

ajudam e os

anirnais/ldpis

A

volta.

No Inverno faz
-Verdo faz

calor/frio

e chove muitas vezes. No

e pode-se ir para a praia.
calor/frio

A dgua existe nos estados

,

liquido e

frio/sOlido

1.7

gasoso/pedra

4.

Urn animal que eu conheço

o

0 ambiente

corn o tempo.

A

cdo/rosa

muda/ndo muda

transforma algumas coisas sOlidas.
dgua/rua

Os animais vivem nos lugares onde ha

comida/comboios

e abrigo.

Devemos tratar das plantas e dos

para
pedras/animais

conservar o rneio ambiente.
eNPMDC - Brown Croversov Protodence, H

A7

0 corpo humano
Nome

Folha de avaliacio no.1

Trap a vermelho o caminho que o ar segue ao entraf e a azul o caminho da saida .

Completa:

Temos

dois/tras

0 ar entra pelo
Respiramos

purmOes.

ar/dgua

Devemos respirar ar

poluido/puro

/
A 8,

e sai pela boca.

nariz/olhos

/

e- Brottn

sm Prot Wen( e, I? /

0 corpo humano
Nome

Folha de avaliacio no.2

Colocando uma mdo junto aqoutro pulsp poderds sentir o pulsar (trabalhar) do
.coracao.

.

Conta a nanzero de palsacoes durante um minuto.
Salta um bocadinho,
Cont,a aspulsaceies novamente.
,

Que acOriteceu?

Qual a forma do coragdo?
Pinta a gravura que representa o coracdo.

eN PM DC -

Wfl

niverwtv Providerue,
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0 corpo humano
Nome

Folba de avahapio no.3
Escreve junto dos ossos correspOndentes as palavras apresentadas abaixo.

cabeça
A10

brag()

pé

mao

joelho tronco
eNPMDC - tirown nnersit Prowlen e It I

0 corpo humano
Nome

Folha de avahacao no.4

Escreve abaixo as frases que indicam o que deves fazer.

Lavar os dentes se urna vez por semana,
Lavar os dentes depois das refeicOes.
Corner cenouraS, queijo e magas.

Corner doces e bolos.

Beber leite e sumo de laranja.
Bochechar corn água quando não podes

Ir ao dentista urna vez por ano.

esipmm PrIrwri 1 myrryli Prmilleme 14 I
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0 corpo humano
Nome

Folha de avaliaviio final

Nurna folha de papel escreve as frases seguintes, completando os espacos em branco
corn urna das palavras'apresentadas ao fim da pdgina.

0 sentido que uso para saber se urna coisa estd fria ou

1.

quente é o

Para ler uso o sentido da
3.

0 ar é mais puro no

4.

Devernos respirar

5.

0 coracdo envia o

6.

Os milsculos fazem mover as partes do nosso

7.

Urn alirnento que faz bern aos dentes é o

8.

Os nossos

vista

sangue

do que na cidade.
puro.

a todas as partes do corpo.

mastigarn a cornida.

ar
dentes

iacto

campo

.corpo

leite

4

A12

eNPMDC linn.n
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0 ar
Nome

Folha de avaliacio no.1

Escreve

certo ou errado no quadrado afrente de cada frase.

Não ha ar na minha casa.
0 ar rid() tern cor.
O ar é invisivel.

O ar é azul.

O ar nao tem forga.
O cao rids° respira.

As plantas precisani de ar.

Os animais nao precisarride ar.
As pessoas usarn ar para respirar.

ePs.

mwrrwl P.m:rime

A13

ar
Nome

Follia de avaliação no.2

Assinala as gravuras que mostram que o ar tern forca.

A 14

CN

lirrthn rincrtill

Prom/1,11(e I? I

0 ar
Nome

Folha de avahaviio no.3

Quais dos seguintes seres necessitam de ar?
Pinta as gravuras que mostram esses seres.

oosorve

Wet
v.

-,111.11!
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0 ar
Nome

Folha de avaliavio no.4

Quais das gravuras mostram poluição do ar?
Escreve sim ou [filo junto de cada gravura.

Celt

A 16

I elm

eno ersal

Putt ulen«%

0 ar

Nome

Folha de avaliação final

Numa folha de papel escreve as frasei seguintes completando os espacos em branco corn
uma das palavras apresentadas ao fim de cada frase.

.(respiram/ndo respirarn)

Os passarinhos
2.

0 ar é

.(visivel/invisivel)

de ar.(precisam/ndo,precisam)

As plantas
4.

As pessOas respiram pelos

5.

0

(pulmOes/pés)

utiliza a forca do ar. (rnoinho/sapato)

Os peixes
7.

.

.

(respiram/ndo respiram)

I

Uma bola cheia de ar''pesa mais do que uma bOla vazia porque
o ar tern

8.

eNp,,(

.

(cor/peso)

Ar sujo de fumo e poeira chama-se ar

ntterittr Prmidente 1.1

.

(puro/poluido)

A17
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Alimento e cadeias alimentares
Nome

Folha de avaliação no.1

Qu'e falta a cada urna das_ piantas?
Escreve as palavras Agua luz, ar, ou terra, conforme o que cada ulna das plantas
.necessita.

.
1114.

A

*".,1102.10)
oe %a'
(<1
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Alimento e cadeias alimentares
Nome

Folha de avaliacao no.2
Escreve os nOmes dos alimentos representados abaixo na coluna correspondente ao
grupo a que pertencem.

Pao
cereais

Carne
e peixe

Leite
e derivadoS

pao

Fruta
e vegetais

OVO

galinha

maga

manteiga
UI
N PM DC -

ni vent v Provuknce, R I.

cereal
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Alimento e cadeias alimentares
Nome

Folha de.avaliacao no.3

Quais destes alimentos tem muita dgua e quais tem pouca?
Pinta de uma For os que tern muita dgua e de outra os que tern pouca.

A20
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Alimento e cadeias alimentares
Nome

,)
Folha de avaliacito no.4

Recorta as gravuras da parte inferior e cola-as nos quadrados de modo a que cada linha
represente uma cadeia alimentar.

eN NNW - /trim n I norrsal Provirlen«'. k I

1
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Aliment6 e cadeias alimentares
Nome

Folha de avaliapio final
6

Numa folha de papel escreve as frases seguintes comPletando os espacos em branco corn
uma das palavras apresentadas por baixo do risco.
1.

2.

As lant s alimentarn-se de

bevemos

ver/comer

carne/dgua

.e minerais.

alirnentos variados.

3.

0

4.

Os pêssegos pertencern ao mesmo grupo alimentar que a

é um alimento que vem do mar.

leite/peixe

manteiga/alface

0 pao é urn alimento que tern
6.

alimentarn/andam

Os animais cornem
A

A 22

dgua.

Urna cadeia alirnentar é urn grupo de tits ou mais seres
vivos que se

7.

muita/pouca

banana/dgua

pedras/plantas

uns dos.outros.
ou outros animais.

é urn alimento que vem das plantas.

eNPMDC - limwn C'noerslit

Prr;viderfee, R

A luz e o calor
Nome

Folha de avaliavao no.1

eat

Escreve os nomes das gravuras nas colunas correspondentes.

Dão calor

Dodo luz

fogo

Dão luz e calor

lâmpada
de candeeiro

vela

Sol

aquecedor
e. PM

Prmin I mil o.it

'demi., R.1

fogdo eléctrico
A23

A luz e o calor
Nome

Folha de avaliaviio no.2

Desenha o Soi ou a luz em cada uma das gravuras, conforme a posictio da som bra.

'

A24
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A luz e o calor
Nome

Folha de avahaviio no.3
A

Que temperaturas marcam os termOmetros?
Escreve a respostd abaixo de cada term6metro.

Paz uma cruz sobre o term6metro que marca a temperatura certa.

eNIP11Ht

lir

tr-

Pt0,4, .1

1,1
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A luz e o calor
Nome

Folha de ayaliaciio final

Numa folha de papel escreve as frases seguintes completando os espacos em branco com
uma das palavras apresentadakao fim da pcigina.

Para ver preciso de
e calor.

0 Sol dd-nos
3.

Uma coisa que nao faz sombra é

4.

0 fogo produz luz e

0
6.

destrOi as coisas.

Quando está frio, o termOmetro
No Verdo faz calor, o terrnOmetro

0 fogdo produz

tranparente
baixa

A26

sobe
luz

luz

calor

calor
fogo
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0 espaco

Nome

Folha de avaliacio no.1

Escreve estrela, planeta ou cometa por baixo de cada gravura.

.404

EsC.reve Sol, Terra ou Lua por baixo de cada gravura.

eProl Wen( I. R
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0 espaço
Nome

Folla de avaliaviio no.2
Olf

Escreve dia e noite ao lado das bandeiras correspondentes.
Sombreia a parte da Terra em que e de noite.

Descobre no quadro as palavras Sol, Terra, Rotacfto, Noite e Dia.

XN

T E D

EZAL
E RRA
RSDUHFP
ROT ACAO
ML
J SGK
GU VPOHT
UJ
SW

I

I
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0 espap

Nome

Folha de avabacão no.3

Comp leta us frases.

A Lua

gira/ndo gira

a volta da Terra.

dias a dar uma volta a Terra.

A Lua leva
28/3

A Lua apresenta

A Lua é

quatro/caco

maior/mais pequena

.fasds.

que a Terra.

Escreve as palavras Lua Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia ou Quarto Minguante, por
baixo das gravuras correspondentes.

11;

ePIND(

firt,WIt
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0 espaco
Nome

*Folha de avaliacio finatst

Numa folha de papel escreve os numeros de 1 a8ed frente de da namero as palavras
certo ou errado conforme a frase com esse narnero seja certa ou errada.

1.

0 Sol é uma estrela.

2.

Na parte iluminada da Terra é noite.

3.

A Terra gira a volta do Sol.

4.

A Lua gira a volta da Terra.

5.

A Lua tern cinco fases.

Lua Nova é uma das fases da Lua.

0 Sol é a estrela mais longe da Terra.

7.
/-

A Lua e mais pequena do que a Terra.

erim

-

I nile,v11
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Pedras e solo
Nome

Folha de avaliaviio no.1

Completa cada frase escrevendo uma das expresseiesrio fim da pdgina.
-N
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As pedras que servem para
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As pedras que servem para

anéis e obtras j6ias sao

Q

de cores bonitas e brilhantes.

duras e fortes.
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Pedras e solo
Nome

Folha de avaliacao no.2
P.

Wa linha antes de c

falsa. Em se:guida,

ase escreve um V se a frase é verdadeira, ou um F se a frase
e numa folha de papel as frases verdadeiras.

0 solo é for ado por areia, pedraS e restos de seres vivos.
Todos os animais comern terra.

Muitas plantas vivem na ter

A terr é toda da meSma cor.
Alguns animais vivem ha terra.

A terra é cinzentd.

0 vento modifica a terra.
A água sO YAz ;nal a terra.

Os montes de lix6 nao deixam as plantas

It:
A :i2

NPMIM

VI It
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Pedras e solo
Nome

Folha de avaliava,o final

Comp leta os esfiaços em branco corn uma das palavrag apresentadas abaixo do risco.-

A beira-mar ha

.

pedras/livros

e, tamanhos.

Ha pedras de varias
3.

Fazem-se Casas e

cores/lugares'
comidas/jOias

corn pedras.

A terra e fOrmada por restos de seres vivos,

casas/areias

e pedras.
podem prejudicar o 'solo.

0 vento e a

0

Sol/dgua

vento/tempo

sopra a -terra e as sementes.

Muitas plantas jiifern na
\i

terra/ar

vivem na terra.

Alguns
anirnai-s/aviiies

eN PM DC tirown I mversilv Provulence. k I.
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'mans e magnetismo
/Nome

Folha de avaliacäo no.1

Assinala e pinta os objectos're-os-imans atraem.

/4

A 34
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Imans e magnetismo
Nome

Folha de avaliavao no.2
Le as seguintes perguntas:
Procura abaixo a resposta a cada pergunta e escreve no quadradinfio o mimero
da pergunta.

I.

Qqe é que os imans atraem?

2.

Que são os pólos de um iman?
I.

3.

Como se.charnam os pólos de urn irnan?

4.

Se juntares os pOlos Sul de dois irnans que acontece?

5.

Se juntares urn pOlo Sul corn urn pOlo Norte que acontece?

6:

Indica urna utilidade dos Mans.

Sao as duas pontas.
Afastarn-se.

Eibs irnans usam:se para prender letras nurn qu
Atraem-se.
Atraern objectos feito*S dv ferro.

Norte e Sul.

eNPMDC. Bmwit Crtiversth Provolerye, R I.
it)
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Imans e magnetismo
Nome

Folha de avaliavito final

Numa folha de papel escreve o mimero de cada frase ea frente a palavra certo
ou errado conforme a frase seja,certa ou erra4a.

46

Os imans atraern todas as coisas.

2.

Os imans so atraem objectos de aco ou ferro.

3.

A minha régua tern urn iman.

4.

Os imans atraem mesrno atrav& de outros objpctos.

5.

As duas pontas de urn iman chamarn-se pOlos.

6.

POlos corn o mesrno nome afastarn-se e pOlos diferentes
atraern-se.

0 pOlo Sul de urn irnan atrai o polo Sul de outro.
Os irnans atraern objectos de rnadeira.

A 36
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Medir comprimento volume e peso
Nome

Folha de avaliação no.1
Escreve o nome do object() na coluna da esquerda.
Faz uma cruz na coluna que indica a unidade de medida que escolhias.

Decimetro

Nome do objecto

e

NIPM11)(

fir,

n 1 tItic,t

km11,14 /ft

k

1C,1

Metro
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Medir comprhnento, volume e peso
Norne

Folha de avaliação final

Estreve numa folha de papel as frases seguintes completando-as.

A distância da porta a ulnajanela da sala mede-se ern

2.

0 comprimento do lápis mede-se em

0 decimetro é igual a

centimetros.

4.

Mede-se o volumeNde uma embalagerre leite em

5.

Mede-se o peso de urn objecto com uma

Mede-se o comprimento (la tua mesa em
7. '----AThorracha mede-se em
8.

A 38

0 metro é igual a

decimetros..

eBrow) I nn

NM 'Nun illence. k

Medir tempo
Nome

Folha de avaliacio no.1
Assinala as gravuras que mostram objectos que servem para Medir o tempo.

e IPM 1M

rt 1

1'mi Went e 11 I

j
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Medir tempo
Nome

Folha de avaliacio no.2
Completa a frase correspondente a cada relógio, escrevendo as hails e os minutos que
os ponteiros indicam.

Sao

7

Faltam
para as

Sao
A /-40

Faltam
para as

horas
minutos.

horas
minutos.

horas
minutos.

minutos
horas.

5

minutos
horas.

Sao

Sao

horas
minutos.
1

horas
minutos.

Sao

horas
minutos.

eNPMD(' Fjrown ('n'iversth
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Medir tempo
Nome

Folha de avaliação final

Comp leta as frases seguintes e escreve-as numa folha de papel.

dias.

Uma semana 6 o mesmo que

Urn ano é o mesmo que

meses.

horas.

3.

Um dia tern

4.

Urna hora tern

5.

0 relOgio diz-nos o tempo em

rninutos.
,

minutos e

0 ponteiro maior do relOgi indica os
7.

dias.

Urn mes tern

Das 9 horas da manhd as 3 horas da tarde são

horas.

(Desenha um reldgio e conta o nUmero de horas.)
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