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Páginas 96 a 99 do livro 
do estudante 

Invenção, fontes de luz, 
luz, lanterna, lâmpada, 
fogo, opaco, translúcido, 
transparente, reflexão, 
sombra, sol, teatro de 
sombras 

Exercitar o foco e a atenção (para o estudo dos assuntos que 
serão explorados durante o bimestre) a partir da observação 
de imagens. 
 
Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 
que serão estudados: luz, sombra e fonte de luz. 
 
Debater: “O que acontece quando ficamos ‘sem luz’ em 
casa?”. 
 
Investigar o que acontece quando a luz incide em diferentes 
corpos. 

Páginas 100 a 103 do 
livro do estudante 

Efeitos da luz nos materiais 
(invenção, fontes de luz, 
luz, lanterna, lâmpada, 
fogo, opaco, translúcido, 
transparente, reflexão, 
sombra, sol, teatro de 
sombras) 

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a 
passagem da luz através de objetos transparentes (copos, 
janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com 
superfícies polidas (espelhos) e na intersecção com objetos 
opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso 
cotidiano). 
 
Fazer mais testes relacionados à investigação do que 
acontece quando a luz incide em diferentes corpos. 
 
Diferenciar corpos opacos, translúcidos e transparentes. 
 
Conhecer fontes de luz de diferentes épocas. 
 
Descrever e explicar como funcionam diferentes fontes de 
luz. 

Páginas 104 a 107 do 
livro do estudante 

Efeitos da luz nos materiais 
(invenção, fontes de luz, 
luz, lanterna, lâmpada, 
fogo, opaco, translúcido, 
transparente, reflexão, 
sombra, sol, teatro de 
sombras) 

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a 
passagem da luz através de objetos transparentes (copos, 
janelas de vidro, lentes, prismas, água, etc.), no contato 
com superfícies polidas (espelhos) e na intersecção com 
objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos 
de uso cotidiano). 
 
Confeccionar figuras recortadas que servirão de “marione-
tes” para um teatro de sombras. 
 
Produzir sombras destas pequenas figuras recortadas.  
 
Investigar como produzir sombras específicas: maiores ou 
menores; mais de uma sombra para um mesmo corpo opaco 
etc. 

Páginas 110 e 111 do 
livro do estudante 

Produção de som (som, 
ondas sonoras, fontes 
sonoras, instrumento 
sonoro) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 
que serão estudados: sons e fontes sonoras, audição e 
instrumentos musicais. 
 
Fazer um instrumento musical à base de água. 
Investigar formas de variar o som do instrumento de água 
produzido. 
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Páginas 112 a 115 do 
livro do estudante 

Produção de som 
(invenção, som, ondas 
sonoras, fontes sonoras, 
instrumento sonoro, saúde 
auditiva, saúde visual) 
 

(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de 
variados objetos e identificar variáveis que influem nesse 
fenômeno. 
 
Explorar formas de produzir sons. 
 
Discutir cuidados relacionados à saúde auditiva e visual. 
 
Realizar atividades práticas a fim de produzir “instrumentos 
que emitem sons”. 
 
Investigar fatores que promovem variações nos sons gerados 
pelos instrumentos confeccionados. 
 
Escrever relatórios das atividades feitas. 

Páginas 116 a 119 do 
livro do estudante 

Efeitos da luz nos materiais 
(som, ondas sonoras, 
fontes sonoras, instrumen-
to sonoro) 
 
Saúde auditiva e visual 
(exame audiométrico, 
alfabeto de Libras, 
aparelho auditivo) 

(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção 
da saúde auditiva e visual considerando as condições do 
ambiente em termos de som e luz. 
 
Sensibilizar-se para os sons que percebe no dia a dia. 
 
Reconhecer a existência de problemas auditivos. 
 
Debater: “O que fazer em casos de deficiências auditivas?”. 
 
Conhecer o alfabeto de Libras (Língua Brasileira de Sinais) – 
usado na comunicação entre (e com) pessoas com deficiên-
cia auditiva. 

 


