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Páginas 84 a 87 do livro 
do estudante 

Transformações reversíveis 
e não reversíveis (decom-
posição, enferrujamento) 

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias 
no processo de decomposição, reconhecendo a importância 
ambiental desse processo. 
 
Exercitar o foco e a atenção (para o estudo dos assuntos que 
serão explorados durante o bimestre) com base na observa-
ção de imagens. 
 
Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 
que serão estudados: transformações reversíveis e irreversí-
veis e de materiais sintéticos. 
 
Realizar observações de aspectos qualitativos das transfor-
mações, como a decomposição de alimentos. 
 
Investigar a influência da umidade na decomposição dos ali-
mentos. 

Páginas 88 a 91 do livro 
do estudante 

Transformações reversíveis 
e não reversíveis (decom-
posição, queima, enferru-
jamento) 

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do 
dia a dia quando expostos a diferentes condições (aqueci-
mento, resfriamento, luz e umidade). 
 
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por 
aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mu-
danças de estado físico da água) e outras não (como o cozi-
mento do ovo, a queima do papel etc.). 
 
Reconhecer transformações químicas. 
 
Agrupar transformações em dois grupos: reversíveis e irre-
versíveis. 
 
Descrever e analisar transformações reversíveis e irreversí-
veis. 

Páginas 92 a 95 do livro 
do estudante 

Propriedades e usos dos 
materiais (materiais natu-
rais, materiais sintéticos, 
riscos, corrosivo, inflamá-
vel, tóxico) 

Conhecer a profissão de químico. 
 
Debater quais os possíveis benefícios e prejuízos associados 
à utilização de materiais elaborados pelo ser humano. 
 
Analisar as informações encontradas em embalagens de di-
ferentes produtos do dia a dia. 
 
Identificar os riscos associados a determinados produtos quí-
micos. 
 
Explorar os símbolos utilizados para alertar sobre riscos. 

Páginas 98 e 99 do livro 
do estudante 

Misturas (petróleo, gaso-
lina) 
 
Propriedades e usos dos 
materiais (sal, salinas, algo-
dão) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 
que serão estudados: recursos naturais, recursos naturais re-
nováveis, recursos naturais não renováveis. 
 
Fazer uma exploração inicial do tema “recursos naturais” ao 
construir uma casinha utilizando recursos naturais. 
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Páginas 100 a 103 do li-
vro do estudante 

Misturas (sal, salinas) 
 
Propriedades e usos dos 
materiais (cloreto de sódio, 
água) 

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do 
dia a dia quando expostos a diferentes condições (aqueci-
mento, resfriamento, luz e umidade). 
 
Investigar de onde podemos obter o sal. 
 
Analisar imagens de salinas. 
 
Simular o que ocorre nas salinas por meio de atividades prá-
ticas e escrever relatórios que as sintetizam. 

Páginas 104 a 107 do li-
vro do estudante 

Propriedades e usos dos 
materiais (recurso natural 
renovável, recurso natural 
não renovável, algodão, ci-
mento, petróleo, gasolina) 

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do 
dia a dia quando expostos a diferentes condições (aqueci-
mento, resfriamento, luz e umidade). 
 
Pesquisar em diferentes fontes bibliográficas o processo de 
produção de cimento, algodão e gasolina. 
 
Discriminar e sequenciar as diferentes etapas dos processos 
de produção de cimento, algodão e gasolina. 
 
Discutir os modos de utilização de diferentes recursos natu-
rais pelo ser humano. 
 
Diferenciar recursos renováveis de recursos não renováveis. 
 
Construir esquemas sintetizando as informações obtidas nas 
pesquisas bibliográficas. 
 
Argumentar sobre a importância do uso ponderado de recur-
sos, utilizando informações adquiridas nas pesquisas realiza-
das. 

Páginas 110 e 111 do li-
vro do estudante 

Misturas (ligas metálicas) 
 
Propriedades e usos dos 
materiais (metal, solda, es-
tanho) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 
que serão estudados: metais e ligas metálicas. 
 
Fazer uma exploração inicial a respeito do tema “metais” por 
meio da observação da moldagem de objetos de estanho. 
 
Reconhecer as mudanças de estado físico dos metais (esta-
nho): de sólido para líquido e de líquido para sólido. 

Páginas 112 a 115 do li-
vro do estudante 

Misturas (liga metálica) 
 
Propriedades e usos dos 
materiais (metal, minério, 
alumínio, ferro, bauxita, 
hematita, fusão, estado fí-
sico, sólido, líquido, ouro, 
prata, bronze, liga metá-
lica, cobre) 

Fazer pesquisas bibliográficas sobre diferentes metais e seus 
usos, sobre minérios e metais. 
 
Reconhecer as propriedades de diferentes metais. 
 
Compreender que diferentes metais podem ser mais ade-
quados para usos específicos. 
 
Identificar de que metal são feitos diferentes objetos. 
 
Elaborar esquemas sintetizando as informações obtidas na 
leitura de fontes bibliográficas sobre minérios e metais. 
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Páginas 116 a 119 do li-
vro do estudante 

Misturas (liga metálica) 
 
Propriedades e usos dos 
materiais (metal, fusão, es-
tado físico, sólido, líquido, 
ouro, prata, bronze, liga 
metálica, cobre) 

Conhecer o trabalho de uma artista plástica que molda me-
tais para fazer joias e bijuterias. 
 
Reconhecer as transformações dos estados físicos dos me-
tais. 
 
Debater sobre o fato de que diferentes substâncias podem 
estar no estado líquido. 
 
Fazer pesquisas bibliográficas sobre o ouro, a prata e o 
bronze. 
 
Reconhecer qual é a origem do ouro e da prata. 
 
Reconhecer que o bronze é uma liga metálica criada pelo ser 
humano. 
 
Fazer esquemas sintetizando as informações obtidas nas 
pesquisas bibliográficas realizadas. 

 


