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Título: Produtores, consumidores e decompositores 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nas atividades propostas nesta sequência didática os alunos se aprofundarão no estudo de 

cadeias alimentares, identificarão nelas quem são os produtores, os consumidores e os decomposito-

res e também desenvolverão esquemas para representar as relações alimentares entre os seres vivos. 

Objetivos de aprendizagem 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocu-

pada 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 diferenças 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 bactérias no processo de decomposição, re-

conhecendo a importância ambiental desse processo. 

Reconhecer e produzir esquemas que representem relações alimentares entre seres vivos. 

Analisar as anotações de campo feitas a partir das observações de um biólogo. 

Explorar uma analogia relacionada ao fluxo dos recursos materiais nas cadeias alimentares. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis preto. 

• Canetas coloridas ou gizes de cera. 

• Textos que expliquem e apresentem exemplos de cadeias alimentares. 
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos 

Organização dos alunos: em duplas e em grande grupo 

1ª atividade: atividade em grande grupo com 5 minutos de duração 

Apresente aos alunos um texto que explique o que são cadeias alimentares e apresente alguns 

exemplos. Como atividade pré-leitura, convide-os a fazer, individualmente, um quadro com três colu-

nas: “Pergunta”, “Minha resposta antes da leitura” e “Minha resposta depois da leitura”. Indique as 

perguntas que as crianças terão de responder: (1) O que são cadeias alimentares?; (2) O que são seres 

vivos produtores?; (3) O que são seres vivos consumidores?; (4) O que são seres vivos decomposito-

res?. Você pode encontrar alguns textos que tratam do tema disponíveis em: <http://brasiles 

cola.uol.com.br/biologia/cadeia-teia-alimentar.htm> e <http://educacao.globo.com/biologia/as 

sunto/ecologia/cadeias-e-teias-alimentares.html> (acessados em: 9 jan. 2018). 

2ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Depois de os alunos apresentarem suas respostas iniciais, convide-os a compartilhá-las com 

um colega. 

3ª atividade: atividade em duplas com 15 minutos de duração 

Peça, então, que a dupla leia o texto de forma conjunta: enquanto um aluno lê um parágrafo, 

o colega assinala as partes mais importantes. Depois, os alunos invertem seus papéis para a leitura do 

parágrafo seguinte.  

4ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Peça que, ainda em duplas, as crianças façam esquemas para sintetizar o texto. Depois, elas 

deverão formular as respostas para preencher a terceira coluna do quadro que fizeram no início da 

aula. 

5ª atividade: atividade em grande grupo com 5 minutos de duração 

Incentive as crianças a compartilhar suas respostas: “Quais as diferenças nas minhas respostas 

antes e depois de ler o texto?”, “O que aprendi?”. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: convide os alunos a fazer esquemas para representar relações alimentares en-

tre os seres vivos que estão nas cartas que confeccionaram para o “Jogo das relações alimentares” 

proposto na sequência didática de aulas anteriores. 
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Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos 

Organização dos alunos: em grupos (pequenos e grandes) 

1ª atividade: atividade em grande grupo com 10 minutos de duração  

Os alunos podem compartilhar os esquemas que fizeram como tarefa de casa no mural da 

turma. De maneira coletiva, podem indicar nesses esquemas, com cores diferentes, os produtores e 

os consumidores. Também podem corrigir o sentido das setas quando necessário. 

2ª atividade: atividade em pequenos grupos com 10 minutos de duração 

Simule as anotações de um pesquisador que observa os seres vivos na natureza. Veja uma 

sugestão:  

Iniciei minhas pesquisas bem cedo, pela manhã, perto do rio que havia nas 

imediações do acampamento. Era um local em que havia muitos insetos pequenos. 

Sapos coaxavam. Observei também que uma serpente se aproximava sorrateira-

mente... 

Peça aos alunos que leiam em duplas essas anotações. O desafio será resumir as informações 

aí encontradas na forma de um esquema de cadeia alimentar.  

3ª atividade: atividade em grande grupo com 25 minutos de duração 

Por fim, dedique todo o restante da aula para explorar com os alunos o tema da “Ciclagem de 

nutrientes em uma cadeia alimentar”. A tarefa será esclarecer a pergunta: “O que acontece com os 

recursos materiais nas cadeias alimentares?”. Em uma roda de conversa, troque ideias com os alunos 

e promova o debate em torno de questões como: “Quais recursos materiais formam o corpo dos seres 

vivos?”, “Quando um ser vivo se alimenta de outro, para onde estão indo esses recursos?”, “E quando 

os seres vivos morrem, para onde vão?”. Durante as discussões, ressalte a ciclagem dos nutrientes 

entre os seres vivos, viabilizada a partir das interações alimentares entre eles.  

Dicas e atividades complementares 

Analise os esquemas produzidos pelos alunos e apresentados nessa aula. Você poderá utilizá-

los para avaliar como os alunos estão aprendendo a representar as relações alimentares por meio de 

esquemas. 

Uma ideia é que toda a sala de aula se transforme no Pantanal, o ambiente que os alunos 

vêm explorando até o momento. As crianças podem colocar cartazes dos seres vivos pertinentes: 

produtores, consumidores, decompositores. Também podem representar os recursos materiais com 

símbolos gráficos. A passagem dos recursos materiais de um elo a outro nas cadeias alimentares 

pode ser enfatizada. 
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Aferição de aprendizagem 

Convide os alunos a jogar o “Jogo das relações alimentares” apresentado em sequências de 

aulas anteriores. Aproveite a oportunidade para avaliar o conhecimento que têm sobre os hábitos 

alimentares de alguns seres vivos, bem como o domínio que demonstram de conceitos ligados ao tema 

cadeias alimentares. Por exemplo: ao jogar os alunos citam, de forma apropriada, os termos “produ-

tores”, “consumidores”, etc.?  

Convide os alunos a fazer esquemas para representar relações alimentares entre os seres vivos 

que estão nas cartas que confeccionaram para o “Jogo das relações alimentares”. Analise os esquemas 

e, particularmente, o sentido das setas. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia o texto a seguir, que traz o depoimento de uma bióloga que trabalha na pesquisa de macacos-prego. 

Eu observo macacos-prego na Mata Atlântica. Durante o dia vou observando 

os animais e fazendo anotações daquilo que vejo. Os macacos-prego têm uma dieta 

bastante variada. Eles comem frutos, flores, insetos, pequenas aves, esquilos, rãs, 

ovos, etc. Mas eles podem ser presas de gaviões, onças e serpentes. 

Com base nas informações do texto acima, faça esquemas para representar cadeias alimentares 
que envolvam os macacos-prego. 

2. Analise os esquemas de cadeias alimentares abaixo. Sugira as modificações e correções que julgar 
necessárias. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 4º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

 

Gabarito das questões 

1. Possíveis respostas: 
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2. Correções: 

Sentido da seta. 
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Sequência correta de seres vivos: 
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