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Páginas 8 a 11 do livro do 

estudante 

Seres vivos no ambiente 

(área verde, biodiversidade, 

unidade de conservação, 

parque nacional, grandes ex-

ploradores) 

 

Plantas (vegetação, arbusto, 

árvore, herbácea) 

 

Movimento de rotação da 

Terra (bússola, foguete, Sol) 

 

Constelações e mapas celes-

tes (espaço) 

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

que serão explorados durante o bimestre) a partir da ob-

servação de imagens. 

 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-

mas que serão estudados: ambiente, área verde, preser-

vação ambiental, diversidade vegetal, vegetação, uni-

dade de conservação, parque nacional e explorações es-

paciais. 

 

Elaborar o perfil da vegetação de uma área verde. 

Páginas 12 a 15 do livro do 

estudante 

Seres vivos no ambiente 

(área verde, biodiversidade, 

unidade de conservação, 

parque nacional, grandes ex-

ploradores) 

 

Plantas (vegetação, arbusto, 

epífita, árvore, herbácea) 

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a im-

portância da manutenção da cobertura vegetal para a 

manutenção do ciclo da água, a preservação dos solos, 

dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. 

 

Reconhecer diferentes aspectos dos vegetais. 

 

Identificar vegetais que podem ser considerados árvores, 

arbustos, epífitas ou plantas rasteiras. 

 

Analisar imagens de paisagens, diferenciando-as em rela-

ção ao aspecto da vegetação e elaborando textos descri-

tivos que indiquem os aspectos observados. 

 

Construir uma representação gráfica de alguns dos bio-

mas encontrados no Brasil. 

 

Identificar a localização de diferentes parques nacionais 

em nosso país. 

Páginas 16 a 19 do livro do 

estudante 

Seres vivos no ambiente 

(área verde, biodiversidade, 

unidade de conservação, 

parque nacional) 

 

Plantas (vegetação) 

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a im-

portância da manutenção da cobertura vegetal para a 

manutenção do ciclo da água, a preservação dos solos, 

dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. 

 

Analisar imagens que revelam a extensão da cobertura 

vegetal de uma área. 

 

Reconhecer a recuperação de áreas verdes ao longo do 

tempo devido à implementação de unidades de conser-

vação. 

 

Refletir sobre a importância da existência de unidades de 

conservação.  
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Páginas 16 a 19 do livro do 

estudante 

Seres vivos no ambiente 

(área verde, biodiversidade, 

unidade de conservação, 

parque nacional) 

 

Plantas (vegetação) 

Debater sobre os impactos associados à criação de um 

parque nacional. 

 

Argumentar sobre medidas que viabilizam a recuperação 

de áreas verdes. 

Páginas 22 e 23 do livro do 

estudante 

Seres vivos no ambiente 

(grandes exploradores) 

 

Movimento de rotação da 

Terra (Terra, continente, 

oceano, região polar, bús-

sola, ímã, foguete, planeta) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-

mas que serão estudados: planeta Terra, oceanos, conti-

nentes, bússola. 

 

Debater sobre o valor das explorações e o ímpeto dos 

exploradores. 

 

Construir um modelo do planeta Terra. 

 

Diferenciar continentes e oceanos em uma representa-

ção da Terra. 

 

Representar as regiões polares do planeta em um mo-

delo da Terra. 

Páginas 24 a 27 do livro do 

estudante 

Seres vivos no ambiente 

(grandes exploradores) 

 

Movimento de rotação da 

Terra (Terra, continente, 

oceano, região polar, Antár-

tida, bússola, planeta) 

Analisar fotos da Terra obtidas a partir do espaço. 

 

Identificar continentes, oceanos e nuvens em fotos e ma-

pas da Terra. 

 

Analisar mapas-múndi. 

 

Comparar mapas-múndi de épocas diferentes. 

 

Debater sobre quais eram os limites do mundo na época 

das Grandes Navegações. 

 

Fazer pesquisas bibliográficas sobre grandes explorações 

e exploradores famosos. 

 

Conhecer dados biográficos de exploradores famosos. 

 

Identificar, em representações da Terra, os roteiros de 

viagens de exploradores famosos. 

 

Reconhecer pontos geográficos, como cabo da Boa Espe-
rança, Estreito de Magalhães, polo sul geográfico etc. 
 

Listar quais foram os grandes feitos de diferentes explo-

radores e a data em que ocorreram. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 5º ano 

1º bimestre – Quadro bimestral 
U

n
id

ad
e

 1
 

Páginas 28 a 31 do livro do 

estudante 

Movimento de rotação da 

Terra (Terra, bússola, ímã, 

Sol, latitude, longitude) 

(EF05CI01) Explorar fenômenos que evidenciem propri-

edades físicas dos materiais – como densidade, conduti-

bilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéti-

cas, solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, 

elasticidade etc.), entre outras. 

 

Conhecer instrumentos de navegação. 

 

Identificar linhas de latitude e de longitude em represen-

tações da Terra. 

 

Agrupar objetos de acordo com suas propriedades ferro-

magnéticas (como aqueles atraídos por ímãs e aqueles 

não atraídos). 

 

Compreender como funcionam as bússolas. 

 

Manipular bússolas. 

 

Identificar direção norte-sul usando uma bússola. 

 

Reconhecer que a agulha de uma bússola é um ímã. 

 

Comparar bússolas com ímãs. 

 

Constatar que um ímã suspenso se alinha com a direção 

norte-sul magnética. 

Páginas 34 e 35 do livro do 

estudante 

Movimento de rotação da 
Terra (Terra, foguete, Sol, 
sistema solar, planeta) 
 
Instrumentos óticos (lentes, 
espelhos, lupa) 
 
Constelações e mapas celes-
tes (céu noturno) 
 
Periodicidade das fases da 

Lua 

(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para obser-

vação à distância (luneta, periscópio etc.), para obser-

vação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou 

para registro de imagens (máquinas fotográficas) e dis-

cutir usos sociais desses dispositivos. 

 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-

mas que serão estudados: constelações, Sistema Solar, 

nave espacial, planetas, Sol, exploração espacial. 

 

Construir montagens usando espelhos e lentes, que si-

mulam o funcionamento de certos tipos de telescópio. 

 

Utilizar montagens com espelhos e lentes para observar 

diferentes corpos. 

Páginas 36 a 39 do livro do 

estudante 

Constelações e mapas celes-

tes (estrela, céu noturno) 

 

Periodicidade das fases da 

Lua (calendários) 

(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, 

com o apoio de recursos, como mapas celestes e aplica-

tivos, entre outros, e os períodos do ano em que elas 

são visíveis no início da noite. 

 

(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e demais 

estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra. 
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Páginas 36 a 39 do livro do 

estudante 

Constelações e mapas celes-

tes (estrela, céu noturno) 

 

Periodicidade das fases da 

Lua (calendários) 

(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da 

Lua, com base na observação e no registro das formas 

aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois 

meses. 

 

Diferenciar algumas constelações entre si. 

 

Identificar a mudança de posição de constelações no céu 

em função do tempo que passa. 

 

Observar o céu noturno contando com o apoio de dife-

rentes ferramentas (planisfério, aplicativos etc.). 

 

Identificar as diferentes fases da Lua. 

 

Analisar calendários, identificando as datas de mudança 

de fase da Lua indicadas. 

 

Explorar quando provavelmente ocorrerão mudanças de 

fases da Lua no futuro. 

Páginas 40 a 43 do livro do 

estudante 

Movimento de rotação da 

Terra (Terra, Sol, sistema so-

lar, planeta, calendários, As-

tronomia, astrônomos) 

 

Constelações e mapas celes-

tes (estrela, céu noturno) 

 

Periodicidade das fases da 

Lua (calendários) 

Conhecer o trabalho dos astrônomos. 

 

Listar corpos celestes do Sistema Solar. 

 

Fazer pesquisas bibliográficas sobre o Sistema Solar. 

 

Conhecer informações sobre alguns corpos celestes do 

Sistema Solar. 

 

Resumir informações sobre diferentes corpos do Sistema 

Solar. 

 

Reconhecer planetas que podem ser visíveis por meio de 

observações celestes. 

 

Diferenciar Lua com “L” maiúsculo de lua com “l” minús-

culo. 

 

Analisar e criticar comentários e textos que fazem asser-

ções sobre os corpos do Sistema Solar. 

 


