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Unidade temática Terra e Universo 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Forma, estrutura e movimentos da Terra. 

Habilidade (BNCC) 
(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da 
Terra. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este audiovisual complementa o conteúdo do capítulo 2 do Livro do Estudante ao esclarecer 

as evidências que levaram à proposição, desde a Antiguidade, de que o planeta Terra apresenta forma 

esférica, e não planificada. Este conteúdo apresenta certa complexidade por exigir do estudante um 

exercício de abstração. Por essa razão, são apresentadas as evidências identificadas por pensadores 

da Antiguidade e a comprovação atual por meio de fotografias de sondas espaciais. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os estudantes possam: 

• compreender o desenvolvimento científico associado à evidência da esfericidade da Terra. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e desenvolver o debate é de uma aula. 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático.  

É importante que os estudantes tenham alguns conhecimentos prévios sobre a forma da Terra 

e as evidências de sua esfericidade. Nesse caso, o professor pode instigá-los a buscar informações 

sobre as evidências apontadas tanto por pensadores da Antiguidade que apoiavam as teorias de que 
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a forma da Terra é esférica como daqueles para quem a forma do planeta é plana. Assim, o material 

audiovisual complementaria as informações pesquisadas. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, fomente o debate em torno das evidências da esfericidade da 

Terra. Questione os estudantes a respeito de dúvidas ou elementos tratados na videoaula que não 

ficaram claros. Também é possível propor perguntas para a turma, tais como: 

• Por que alguns povos da Antiguidade acreditavam que a Terra tem forma plana? 

• Que evidências fez alguns pensadores da Antiguidade questionarem o formato esférico da 
Terra? 

• O que permitiu comprovar a forma do planeta Terra? 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 6º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Células 

Referência do Livro do 
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Bimestre 2º 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Vida e evolução 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Célula como unidade da vida. 

Habilidade (BNCC) 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade 
estrutural e funcional dos seres vivos. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

O estudo das células é desafiador para os estudantes porque trata de um mundo que, por não 

ser visível sem o uso de instrumentos, como microscópios, muitas vezes não é acessível. Por essa razão, 

qualquer recurso que aproxime esses conceitos dos estudantes é extremamente relevante a essa 

aprendizagem. Assim, este audiovisual se apresenta como uma ferramenta que visa atingir essa 

finalidade de maneira lúdica, atraente e interessante, complementando a proposta desenvolvida no 

Livro do Estudante. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os estudantes possam: 

• discutir o papel da célula como unidade básica da vida existente na Terra; 

• diferenciar a estrutura de uma célula vegetal da estrutura de uma célula animal.  

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e desenvolver o debate é de uma aula. 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático.  

É importante que os estudantes tenham entrado em contato com alguns contextos relativos 

ao estudo das células antes de assistirem à videoaula, pois isso propiciaria maior aproveitamento para 
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a aprendizagem. Assim, sugerimos, antes da videoaula, desenvolver uma atividade de levantamento 

de conhecimentos junto à turma. Alternativamente, a videoaula pode ser utilizada depois do trabalho 

com os conceitos do capítulo no Livro do Estudante, como uma ferramenta lúdica para fixação e 

esclarecimento dos conceitos abordados. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, organize uma roda de conversa para que a turma discuta os 

conceitos trabalhados na videoaula. Considerando a quantidade de conceitos apresentados no 

capítulo e nessa videoaula, é importante ter uma percepção do nível de compreensão da turma. 

Pergunte se há alguma dúvida ou se não compreenderam informações específicas abordadas na 

videoaula. Essa discussão pode ser encaminhada por meio de perguntas, como: 

• Quais organelas compõem uma célula animal? Quais são as funções dessas organelas no 
que se refere à sobrevivência dessa célula? 

• Quais organelas compõem uma célula vegetal e não estão presentes nas células animais? 
Quais são as funções dessas organelas no que se refere à sobrevivência da célula vegetal? 

• Cite um exemplo de integração entre duas ou mais funções de organelas da célula vegetal 
ou da célula animal. 

Caso considere conveniente, passe novamente o vídeo após essa discussão a fim de verificar 

se todas as dúvidas foram sanadas e se a compreensão sobre o tema aumentou conforme o esperado. 

Sugerimos que, ao final da discussão, os estudantes desenvolvam um relatório no qual 

comentem as questões tratadas na discussão durante a roda de conversa e as percepções obtidas a 

respeito da atividade com o audiovisual – como a videoaula auxiliou no aprendizado desses conceitos, 

quais conceitos foram esclarecidos, se há sugestões para melhorar a aplicação dessa atividade, etc. 
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Sistema nervoso e sistema sensorial 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, capítulo 11 

Bimestre 3º 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Vida e evolução 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Interações entre o sistema locomotor e nervoso. 

Habilidade (BNCC) 
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações 
motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e 
respectivas funções. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

A relação entre o sistema nervoso e o sistema sensorial pode ser um conteúdo desafiador, pois 

há grande quantidade de estruturas, termos e processos trabalhados em diferentes modelos, 

esquemas e ilustrações. Assim, o presente audiovisual tem o objetivo de auxiliar na sistematização 

desses conhecimentos, além de trazer esclarecimentos que podem contribuir para a aprendizagem 

dos conceitos tratados no Livro do Estudante. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os estudantes possam: 

• explicar o mecanismo de funcionamento dos órgãos dos sentidos, relacionando-os com o 
sistema nervoso central e com a captação de informações do meio ambiente. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e desenvolver o debate é de uma aula. 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático.  
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Sugerimos que esse audiovisual seja utilizado após trabalhar o conteúdo do capítulo com os 

estudantes, considerando a complexidade e a quantidade de informações que o compõem. Por essa 

razão, pode ser interessante promover uma atividade de revisão de conceitos por meio de uma roda 

de conversa. Questione-os sobre os conceitos em relação aos quais tiveram maior dificuldade de 

compreensão, os conteúdos que consideraram mais e menos interessantes, etc. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, retome a roda de conversa com os estudantes. Pergunte se a 

videoaula auxiliou na compreensão dos conceitos com maior nível de dificuldade. Solicite que façam 

breves comentários a respeito desses conceitos para verificar sua compreensão e faça 

esclarecimentos, se necessário. Aproveite esse momento para tirar dúvidas que persistiram. 

Proponha que os estudantes desenvolvam um texto de síntese para os conteúdos trabalhados 

no capítulo. Oriente-os sobre estratégias que podem ser utilizadas para a produção desse texto. 

Solicite que entreguem o texto para que você possa avaliar a aprendizagem dos conceitos em foco. 
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Misturas 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 3, capítulo 15 

Bimestre 4º 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Matéria e energia 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Misturas homogêneas e heterogêneas. 
Separação de materiais. 

Habilidade (BNCC) 

(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes 
sistemas heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de 
materiais (como a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre 
outros). 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

O tema misturas é bastante relevante para a Educação Básica, pois, além de envolver 

elementos frequentes do cotidiano dos estudantes, há diversas tecnologias fundamentais relacionadas 

com misturas e métodos de separação de misturas. São os casos da dessalinização da água do mar 

para a economia, da hemodiálise para a saúde, do tratamento de água e esgoto para a higiene, entre 

outros. O audiovisual que propomos oferece contexto para os conceitos de misturas e para diversas 

aplicações de diferentes métodos de separação de misturas, proporcionando suporte à sedimentação 

dos conceitos trabalhados no Livro do Estudante. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os estudantes possam: 

• reconhecer os diferentes componentes das misturas; 

• avaliar os diferentes processos para separar os componentes das misturas; 

• escolher o processo mais adequado para separar os componentes das misturas. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e desenvolver o debate é de uma aula. 
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Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula.  

Como o audiovisual constitui um instrumento interessante para a contextualização de 

conceitos trabalhados durante o estudo do Livro do Estudante, sugerimos que essa videoaula seja 

apresentada somente depois de os conceitos do capítulo 15 terem sido trabalhados 

Reúna os estudantes em uma roda de conversa e solicite que expliquem cada um dos métodos 

de separação de misturas abordados e apresentem as situações em que são mais indicados. Faça 

anotações a respeito de qualquer inconsistência conceitual nos relatos da turma, mas não neste 

momento. Questione-os também sobre eventuais dúvidas que permaneceram após o estudo do 

capítulo em foco e anote-as. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, retome a roda de conversa. Pergunte aos estudantes se 

desejam corrigir algo que relataram antes da exibição do audiovisual e verifique se eles mesmos 

conseguem apontar as inconsistências relatadas anteriormente. Retome as dúvidas e indague se foram 

esclarecidas pela videoaula. Em seguida, peça que relatem esse esclarecimento e verifique se o 

entendimento foi correto. Faça os esclarecimentos que considerar necessário durante a discussão com 

a turma. 

Proponha que, em uma folha, os estudantes escrevam os métodos de mistura trabalhados na 

videoaula (para facilitar, sugerimos que essa informação seja escrita no quadro de giz) e um exemplo 

de aplicação para cada método. Utilize essa produção dos estudantes para avaliar o aprendizado. 


