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Páginas 50 a 53 do livro 

do estudante 

Misturas (água, água potá-

vel) 

 

Características da Terra 

(erosão, solo, deslizamento 

de terra) 

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: erosão e áreas de risco, destino do es-

goto e doenças cuja transmissão tem relação com a água.  

 

Fazer uma exploração inicial do assunto “erosão” ao simular 

chuvas incidindo sobre áreas de encosta. 

Páginas 54 a 57 do livro 

do estudante 

Características da Terra 

(erosão, solo, deslizamento 

de terra, defesa civil) 

Conhecer o trabalho de agentes da defesa civil.  

 

Identificar áreas com maior risco de sofrer deslizamento de 

terra. 

 

Formular e testar hipóteses sobre modos de minimizar a ero-

são causada pelas chuvas.  

 

Desenvolver habilidades relacionadas à manipulação de ma-

teriais e observação de fenômenos. 

Páginas 58 a 61 do livro 

do estudante 

Microrganismos (estação 

de tratamento de água, po-

luição, contaminação) 

 

Misturas (água, água potá-

vel) 

 

Características da Terra 

(erosão, solo, deslizamento 

de terra, solo argiloso, solo 

arenoso, humo, manancial) 

Conhecer o que são fossas. 

 

Ler textos que informam sobre a questão do saneamento bá-

sico no Brasil. 

 

Reconhecer a questão do saneamento básico como proble-

mática em nosso país. 

 

Debater sobre a importante questão do saneamento básico 

não atender toda a população.  

 

Analisar diferentes tipos de solo e o destino do esgoto. 

 

Produzir descritivos das amostras de solo analisadas. 

 

Conhecer o problema da contaminação de águas subterrâ-

neas. 

Páginas 62 a 65 do livro 

do estudante 

Microrganismos (contami-

nação, doença infecciosa, 

médica infectologista, có-

lera, dengue) 

 

Misturas (água, água potá-

vel) 

(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na 
produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre 
outros. 
 
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de 
transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e 
protozoários), atitudes e medidas adequadas para preven-
ção de doenças a eles associadas. 
 
Ler uma entrevista com uma médica infectologista. 
 
Ler notícias sobre doenças infecciosas em textos jornalísti-
cos. 
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Páginas 62 a 65 do livro 

do estudante 

Microrganismos (contami-

nação, doença infecciosa, 

médica infectologista, có-

lera, dengue) 

 

Misturas (água, água potá-

vel) 

Reconhecer que água límpida não significa água potável. 
 
Conhecer algumas doenças infecciosas de grande importân-
cia para a saúde pública brasileira. 
 
Explicar o modo de transmissão de algumas doenças contagi-
osas, como a dengue e a cólera. 
 
Argumentar sobre o problema das águas contaminadas. 

Páginas 68 e 69 do livro 

do estudante 

Misturas (água, água potá-

vel, filtração, decantação, 

filtro) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 

que serão estudados: água, consumo de água, tratamento 

de água, distribuição de água tratada.  

 

Fazer uma exploração inicial do assunto “misturas e trata-

mento de água” ao construir filtros de areia e cascalho. 

 

Fazer diferentes misturas. 

 

Testar diferentes filtros de areia e cascalho. 

Páginas 70 a 73 do livro 

do estudante 

Estação de tratamento de 

água 

 

Misturas (água, água potá-

vel, filtração, decantação, 

filtro) 

 

Características da Terra 

(manancial) 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em 

suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua 

composição. 

 

(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de 

transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e 

protozoários), atitudes e medidas adequadas para preven-

ção de doenças a eles associadas. 

 

Conhecer o caminho da água, desde os mananciais até che-

gar em casa. 

 

Produzir coletivamente desenhos que representem uma 

rede de abastecimento de água urbana. 

 

Comparar a filtração e a decantação. 

 

Conhecer e discutir a finalidade de cada etapa do trata-

mento de água em uma estação de tratamento de água. 

 

Realizar uma montagem que simula uma rede de distribui-

ção de água. 

 

Propor hipóteses prevendo o que deve ocorrer quando um 

reservatório de água é colocado em diferentes posições e re-

alizar simulações para testar essas hipóteses. 
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Páginas 74 a 77 do livro 

do estudante 

Misturas (água, água potá-

vel, filtração, decantação, 

filtro) 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em 

suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua 

composição. 

 

Reconhecer que a água que bebemos não é pura; ela é uma 

mistura. 

 

Identificar diferentes misturas no dia a dia. 

 

Analisar misturas do dia a dia, discriminando quais são seus 

componentes. 

 


