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Páginas 8 a 11 do livro do 

estudante 

Características e desenvolvi-

mento dos animais (desen-

volvimento, reprodução) 

 

Cadeias alimentares simples 

(hábito alimentar, cadeia ali-

mentar) 

 

Seres vivos no ambiente 

(Pantanal, ambiente, animal, 

extinção) 

Exercitar o foco e a atenção (para o estudo dos assuntos 

que serão explorados durante o bimestre). 

 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-

mas que serão estudados: biodiversidade, cadeias ali-

mentares, reprodução animal, extinção, fauna de ambi-

entes específicos, como o Pantanal, por exemplo. 

 

Observar animais e fazer anotações em cadernetas de 

campo. 

 

Fazer uma exploração inicial do assunto “cadeias alimen-

tares” ao investigar os hábitos alimentares de um ser 

vivo. 

Páginas 12 a 15 do livro do 

estudante 

Cadeias alimentares simples 

(hábito alimentar, carnívoro, 

herbívoro, onívoro, consumi-

dor, produtor, cadeia alimen-

tar) 

 

Seres vivos no ambiente 

(Pantanal, ambiente, animal, 

extinção) 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares sim-

ples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos 

nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de 

energia na produção de alimentos. 

 

Ter contato com o trabalho de um biólogo de campo. 

 

Obter informações sobre os hábitos alimentares de um 

animal por meio de textos. 

 

Fazer pesquisas bibliográficas em fontes de informação 

confiáveis. 

 

Selecionar informações sobre seres vivos de um ambi-

ente específico, como o Pantanal, por exemplo. 

 

Elaborar fichas de pesquisa na forma de cartas para pro-

duzir um jogo. 

Páginas 16 a 19 do livro do 

estudante 

Cadeias alimentares simples 

(hábito alimentar, carnívoro, 

herbívoro, onívoro, consumi-

dor, produtor, decomposi-

tor) 

 

Seres vivos no ambiente 

(Pantanal, ambiente, animal, 

plantas) 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares sim-

ples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos 

nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de 

energia na produção de alimentos. 

 

(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferen-

ças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre 

os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. 

 

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bacté-

rias no processo de decomposição, reconhecendo a im-

portância ambiental desse processo. 

 

Ler textos que trabalhem o tema “cadeias alimentares”. 

 

Analisar as anotações de campo feitas a partir das obser-

vações de um biólogo.  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 4º ano 

1º bimestre – Quadro bimestral 
U

n
id

ad
e

 1
 

Páginas 16 a 19 do livro do 

estudante 

Cadeias alimentares simples 

(hábito alimentar, carnívoro, 

herbívoro, onívoro, consumi-

dor, produtor, decomposi-

tor) 

 

Seres vivos no ambiente 

(Pantanal, ambiente, animal, 

plantas) 

Reconhecer e produzir esquemas que representem rela-

ções alimentares entre seres vivos. 

 

Explorar uma analogia relacionada ao fluxo dos recursos 

materiais nas cadeias alimentares. 

Páginas 22 e 23 do livro do 

estudante 

Seres vivos no ambiente 

(ambiente, animal, extinção) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-

mas que serão estudados: extinção dos seres vivos, re-

produção e desenvolvimento. 

 

Fazer uma exploração inicial do tema “dinâmica de po-

pulações” por meio de um jogo de tabuleiro. 

Páginas 24 a 27 do livro do 

estudante 

Características e desenvolvi-

mento dos animais (desen-

volvimento, reprodução)  

 

Seres vivos no ambiente 

(ambiente, animal, extinção) 

Conhecer seres vivos ameaçados. 

 

Analisar o caso exemplar de algum ser vivo que, hoje em 

dia, esteja menos ameaçado do que no passado. 

 

Refletir sobre como o ser humano pode promover tanto 

a extinção quanto a preservação de algumas espécies. 

 

Ler textos jornalísticos e conhecer exemplos de projetos 

preservacionistas. 

Páginas 28 a 31 do livro do 

estudante 

Seres vivos no ambiente 

(ambiente, animal, extinção) 

 

Características e desenvolvi-

mento dos animais (desen-

volvimento, reprodução, 

ovo)  

Refletir por que as tartarugas-marinhas correm risco de 

extinção. 

 

Simular o que pode acontecer com a população de tarta-

rugas-marinhas em três situações diferentes. 

 

Conhecer projetos de preservação de tartarugas-mari-

nhas. 

 

Organizar a leitura de fragmentos de textos, dando sen-

tido à informação científica dispersa. 

 

Elaborar textos de síntese sobre o caso das tartarugas-

marinhas. 

Páginas 34 e 35 do livro do 

estudante 

Características e desenvolvi-

mento dos animais (desen-

volvimento, reprodução, 

ovo, embrião, metamorfose, 

bicho-da-seda) 

 

Plantas (vegetal, semente, 

flor, fruto) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-

mas que serão estudados: reprodução e desenvolvi-

mento. 

 

Fazer uma exploração inicial do tema “reprodução das 

plantas” ao observar e descrever flores e frutos. 
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Páginas 36 a 39 do livro do 

estudante 

Características e desenvolvi-

mento dos animais (desen-

volvimento, reprodução, 

ovo, embrião, metamorfose, 

girino, bicho-da-seda, cui-

dado parental) 

Debater: Por que é importante estudar a reprodução dos 

seres vivos? 

 

Explorar e compartilhar material bibliográfico sobre o 

tema reprodução de seres vivos. 

 

Produzir fichas de pesquisa sobre a reprodução de seres 

vivos. 

 

Sintetizar informações por meio da elaboração de qua-

dros de síntese. 

Páginas 40 a 43 do livro do 

estudante 

Plantas (vegetal, semente, 

flor, fruto, grão de pólen) 

Ler textos sobre flores e frutos. 

 

Sintetizar o aprendizado sobre a reprodução de plantas. 

 

Identificar estruturas masculinas e estruturas femininas 

em flores. 

 

Observar frutos e identificar algumas de suas partes. 

 

Sequenciar eventos do desenvolvimento de um vegetal. 

 


