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Ciências – 4º ano 

3º bimestre – Sequência didática 1 

Título: As transformações e a química 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, o aluno vai focar sua atenção para o estudo das transformações; vai 

explorar a ideia de que existem transformações reversíveis e irreversíveis; e vai investigar o papel da 

umidade na decomposição dos alimentos. 

Objetivos de aprendizagem 

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, re-

conhecendo a importância ambiental desse processo. 

Exercitar o foco e a atenção (para o estudo dos assuntos que serão explorados durante o bi-

mestre) com base na observação de imagens. 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas que serão estudados:  transforma-

ções reversíveis e irreversíveis e de materiais sintéticos. 

Investigar a influência da umidade na decomposição dos alimentos. 

Realizar observações dos aspectos qualitativos de uma transformação, como a decomposição 

de alimentos, por exemplo.  

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis. 

• Fatias de pão de forma. 

• Água. 

• Algodão. 

• Etiquetas. 

• Sacos plásticos. 
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos 

Organização dos alunos: individual e em grupos (grandes e pequenos) 

1ª atividade: atividade individual com 10 minutos de duração 

Apresente aos alunos imagens que evidenciem diferentes transformações (gelo derretido, ali-

mento sendo cozinhado etc.) e peça a eles que respondam individualmente às seguintes questões: (1) 

O que aparece em transformação nesta imagem?; (2) Qual era o aspecto daquilo que foi transformado 

em dois momentos distintos: antes e depois da transformação?; (3) Esta é uma transformação rever-

sível ou irreversível? Uma ideia é que cada questão seja respondida em uma folha do caderno, ocu-

pando o espaço máximo de meia página. Ao final desta sequência de aulas, você poderá convidar os 

alunos a rever essa mesma imagem e a responder às mesmas perguntas usando a outra metade da 

folha. Será uma oportunidade de comparar o que pensavam acerca dos assuntos questionados em 

dois momentos escolares distintos: antes e depois do tema estudado. 

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

Organize os alunos em grupos de três. Eles podem compartilhar as respostas individuais que 

deram e registraram em seus cadernos. Também podem trocar ideias e chegar a um consenso sobre 

uma resposta comum. 

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

Por fim, reserve um tempo para cada grupo apresentar suas respostas para a classe. A fim de 

incentivar todos a se expressarem, aproveite a oportunidade e convide cada aluno do grupo a apre-

sentar uma das três respostas às questões debatidas. 

Dicas e atividades complementares 

Durante as discussões, faça perguntas relacionadas ao que ainda será estudado nesta sequên-

cia didática. Isso possibilita aos alunos que comecem a ter contato com os temas que serão explorados 

durante o bimestre. Abaixo, listamos algumas sugestões de questões. 

• O que favorece que os alimentos estraguem? 

• Como podemos classificar as transformações? 
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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 5 minutos de duração  

Apresente aos alunos imagens do preparo da calda de caramelo. Procure utilizar as imagens 

para despertar a curiosidade e a imaginação dos alunos para o estudo do tema “transformações”. Per-

gunte às crianças: “Alguém sabe como é feita a calda de caramelo?”; “O caramelo é igual ao açúcar?”. 

Permita a troca de ideias: os alunos que sabem como se faz caramelo podem ajudar a esclarecer aos 

colegas que não sabem. 

2ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração 

Se possível, prepare uma calda de caramelo na cozinha da escola e convide os alunos para 

assistir, a fim de que tomem contato com essa transformação. Depois que o caramelo estiver pronto, 

questione: “E agora, como podemos transformar o caramelo para obtermos novamente o açúcar?”. 

3ª atividade: atividade em pequenos grupos com 15 minutos de duração 

Convide os alunos, em trios, a responder às questões: “Que transformações de alimentos você 

se lembra de já ter visto na cozinha?”; “Como é o aspecto de um alimento estragado?”; “Como alguns 

recursos da natureza são transformados pelo ser humano?”. Você também pode adotar a seguinte 

dinâmica: cada aluno do grupo pode se dedicar a uma questão e, depois que todos tiverem respondido,  

compartilhar a sua resposta com os colegas, que podem ajudar a complementá-la; ao final, os alunos 

fazem um registro consolidado das respostas finais dadas pelo trio. 

4ª atividade: atividade em grande grupo com 10 minutos de duração 

Promova uma roda de conversa na qual os alunos falem sobre transformações. As crianças 

podem dizer algo que lhes chamou a atenção nesta aula, dar exemplos de transformações no dia a dia, 

questionar a reversibilidade de algumas delas, etc. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: solicite aos alunos que pesquisem imagens e histórias em quadrinhos que re-

tratem transformações: podem ser transformações na cozinha, nos objetos, etc. 
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Aula 3 

Duração: uma aula de 45 minutos 

Organização dos alunos: duplas e em grupos (pequenos e grandes) 

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

Promova a troca de ideias sobre o fato de os alimentos estragarem. Pergunte à turma: “A de-

composição dos alimentos é uma transformação reversível ou irreversível?”; “Existem alimentos que 

estragam mais facilmente?”; “Como podemos evitar que os alimentos estraguem?”. 

2ª atividade: atividade em duplas com 25 minutos de duração 

Em seguida, organize os alunos em duplas para que realizem uma atividade prática, na qual 

colocam fatias de pão de forma (seca e úmida) dentro de sacos plásticos e observam as transformações 

que ocorrem com o passar do tempo. O ideal é que façam o registro, por meio de desenhos, do que 

observam nesse momento inicial, em que as fatias de pão são deixadas 

para estragar. 

3ª atividade: atividade em pequenos grupos com 15 minutos de 

duração 

A cada dois dias, aproximadamente, reserve um tempo da aula 

para que as duplas observem os alimentos que foram deixados proposi-

tadamente para estragar. Para evitar que os alunos manipulem e aspirem 

alimentos estragados, umedeça você mesmo os algodões dentro dos sa-

quinhos. Encoraje os alunos a produzir desenhos bem detalhados dessas 

verificações, a fim de oferecer uma boa descrição do que se observa. 

Dicas e atividades complementares 

Ao final de aproximadamente duas semanas, converse com os alunos sobre o que são as “man-

chas” que apareceram no alimento estragado. Incentive-os a refletir sobre as diferenças que observa-

ram: “Qual alimento parece estar mais estragado?”. 

Explique aos alunos sobre a importância de colocar etiquetas para indicar a data em que as 

fatias de pão foram colocadas no saquinho para estragar e também o conteúdo dos saquinhos, dei-

xando claro em qual deles ficou a fatia de pão úmida e a fatia seca. 

Reforce com os alunos a orientação de descartar no lixo os sacos plásticos com as fatias de pão 

ao término da atividade. 

Tarefa de casa: proponha aos alunos que escrevam um relatório para a investigação que estão 

realizando. Explique a eles que é preciso dar um título à investigação, descrever o material utilizado e 

também como fizeram a montagem. 

CUIDADOS A SER 

TOMADOS 

Os alunos não devem 

manipular os alimen-

tos estragados. Pro-

cure manter intactos 

os saquinhos plásticos 

dentro dos quais os 

alimentos estragaram. 
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Aferição de aprendizagem 

Você pode utilizar as questões propostas no início das aulas para avaliar os conhecimentos 

prévios dos alunos. Mantenha um registro individual das produções das crianças quando começaram 

os estudos desta sequência didática. Ao final do estudo, ofereça a oportunidade de cada um rever esse 

registro inicial. Isso terá o potencial de promover uma reflexão metacognitiva nos alunos: “O que eu 

aprendi que antes não sabia?”.  

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quando um alimento apodrece, seu cheiro torna-se forte e desagradável para nós, sua consistên-
cia fica diferente e sua cor muda. Esses são sinais de que a decomposição está ocorrendo. A que 
se deve essa alteração no alimento?  

2. Elabore um relatório para explicar como foi feita a calda de caramelo. Em seu relatório, descreva 
em detalhes as transformações que ocorreram.  

 

Gabarito das questões 

1. Esse fenômeno está relacionado à ação de seres vivos: alguns tipos de fungos e bactérias que são 
decompositores. Com umidade e temperatura favoráveis, a ação desses seres vivos é maior. 

2. Espera-se que os alunos descrevam que o açúcar na forma sólida foi colocado dentro da panela e 
começou a ser aquecido. Um tempo depois, com o aumento da temperatura da panela, observou-
se que, aos poucos, aconteceu uma mudança na cor do açúcar, que foi ficando amarelado, , pas-
sando por marrom claro até ficar marrom escuro. Nesse processo, observou-se também uma mu-
dança em sua textura. Portanto, o que se viu foi uma alteração total do produto inicial, que trans-
formou-se em outro completamente diferente daquele utilizado no início e que não pode voltar 
a ter o aspecto anterior. Houve, portanto, uma transformação irreversível. 

 


