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Páginas 84 a 87 do livro 
do estudante 

Nutrição do organismo (sa-
úde, pirâmide alimentar, 
dieta, alimentos, embala-
gens) 
 
Hábitos alimentares 

Exercitar o foco e a atenção (para o estudo dos assuntos que 
serão estudados durante o bimestre) a partir da observação 
de imagens. 
 
Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 
que serão estudados: alimentos, embalagens de alimentos, 
nutrientes, saúde, humor, hábitos, consumo e consumismo. 
 
Identificar rótulos informativos de valores nutricionais nas 
embalagens de alimentos. 
 
Tabular os dados de informação nutricional encontrados nos 
rótulos das embalagens de alimentos. 
 
Analisar as informações nutricionais de rótulos de embala-
gens de alimentos. 

Páginas 88 a 91 do livro 
do estudante 

Nutrição do organismo (sa-
úde, dieta, alimentos, em-
balagens, nutrientes, nutri-
cionista, calorias, carboi-
dratos, gorduras, proteí-
nas, vitaminas, minerais) 
 
Hábitos alimentares 

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base 
nas características dos grupos alimentares (nutrientes e ca-
lorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, 
idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do orga-
nismo. 
 
Conhecer alguns dos nutrientes contidos nos alimentos. 
 
Obter informações sobre casos de doenças relacionadas à 
deficiência nutricional. 
 
Identificar nutrientes específicos cuja carência ou excesso 
podem levar a determinados problemas de saúde. 
 
Diferenciar alguns tipos de nutrientes de acordo com a fun-
ção que desempenham no corpo. 
 
Analisar embalagens de alimentos. 
 
Tabular os dados da informação nutricional contida nos rótu-
los das embalagens de alimentos. 
 
Comparar a composição nutricional de diferentes alimentos. 
 
Classificar alimentos como ricos ou pobres em determinados 
nutrientes. 
 
Conhecer a profissão de nutricionista. 

Páginas 92 a 95 do livro 
do estudante 

Nutrição do organismo (sa-
úde, pirâmide alimentar, 
dieta, alimentos, nutrien-
tes, calorias, carboidratos, 
gorduras, proteínas, vita-
minas, minerais) 
 
Hábitos alimentares 

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base 
nas características dos grupos alimentares (nutrientes e ca-
lorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, 
idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do orga-
nismo. 
 
Compreender o que representa a pirâmide alimentar. 
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Páginas 92 a 95 do livro 
do estudante 

Nutrição do organismo (sa-
úde, pirâmide alimentar, 
dieta, alimentos, nutrien-
tes, calorias, carboidratos, 
gorduras, proteínas, vita-
minas, minerais) 
 
Hábitos alimentares 

Reconhecer os grupos de alimentos, conforme apresentados 
na pirâmide alimentar. 
 
Identificar quantas porções diárias de cada grupo de alimen-
tos a pirâmide alimentar especifica para uma dieta equili-
brada. 
 
Analisar um cardápio diário, considerando as orientações da 
pirâmide alimentar. 
 
Construir um cardápio baseado nas orientações da pirâmide 
alimentar. 
 
Aplicar as orientações da pirâmide alimentar no dia a dia. 

Páginas 98 e 99 do livro 
do estudante 

Nutrição do organismo (sa-
úde, dieta, alimentos, calo-
rias) 
 
Hábitos alimentares (estilo 
de vida, sedentarismo, 
obesidade) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 
que serão estudados: saúde, estilo de vida, obesidade, se-
dentarismo, humor. 
 
Tomar medidas da cintura dos colegas de classe. 
 
Tabular os dados de medida de cintura obtidos em classe, 
que compreendem determinado intervalo de dados. 
 
Construir gráficos com os dados obtidos. 
 
Analisar os dados de medida da cintura procurando reconhe-
cer padrões. 

Páginas 100 a 103 do li-
vro do estudante 

Nutrição do organismo (sa-
úde, dieta, alimentos, calo-
rias) 
 
Hábitos alimentares (estilo 
de vida, sedentarismo, 
obesidade) 

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais 
(como a obesidade) entre crianças e jovens, a partir da aná-
lise de seus hábitos (tipos de alimento ingerido, prática de 
atividade física etc.). 
 
Definir o que é obesidade. 
 
Analisar gráficos de frequência e reconhecer tendências nos 
dados de pessoas obesas na população em diferentes épo-
cas. 
 
Levantar hipóteses sobre as causas do aumento de frequên-
cia de pessoas obesas na população. 
 
Debater as prováveis causas relacionadas ao aumento da in-
cidência de obesidade na população. 
 
Reconhecer os riscos à saúde associados à obesidade. 
 
Reconhecer atividades sedentárias realizadas durante o dia a 
dia. 
 
Identificar hábitos que contribuem para a ocorrência da obe-
sidade. 
 
Pesquisar textos jornalísticos que informam sobre a ocorrên-
cia da obesidade na população. 
 
Divulgar orientações preventivas contra a obesidade. 
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Páginas 104 a 107 do li-
vro do estudante 

Nutrição do organismo (sa-
úde, dieta, alimentos) 
 
Hábitos alimentares (estilo 
de vida, atitude positiva, 
bom humor, sedentarismo, 
obesidade) 

Analisar hábitos do dia a dia e classificá-los como promoto-
res ou não promotores de saúde. 
 
Pesquisar textos que informam sobre fatores que contri-
buem para a promoção da saúde. 
 
Reconhecer a relação entre estado de humor e saúde. 
 
Debater sobre como ter uma atitude positiva em diferentes 
situações enfrentadas no dia a dia. 
 
Planejar um cronograma de atividades diárias a fim de pro-
mover a própria saúde. 

Páginas 110 e 111 do li-
vro do estudante 

Ciclo hidrológico (água) 
 
Consumo consciente (soci-
edade, consumismo, recur-
sos naturais, desperdício) 

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros 
materiais nas atividades cotidianas e discutir os possíveis 
problemas decorrentes desses usos. 
 
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo 
mais consciente, descarte adequado e ampliação de hábi-
tos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na 
escola e/ou na vida cotidiana. 
 
Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos temas 
que serão estudados: recursos naturais, consumismo, água e 
ciclo da água. 
 
Levantar e tabular dados da quantidade de água gasta em di-
ferentes atividades diárias. 
 
Debater formas de se gastar menos água nas atividades diá-
rias. 

Páginas 112 a 115 do li-
vro do estudante 

Consumo consciente (soci-
edade, consumismo, recur-
sos naturais, desperdício) 
 
Reciclagem (preservação 
ambiental, 3 Rs, reduzir, 
reutilizar, reciclar) 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo 
mais consciente, descarte adequado e ampliação de hábi-
tos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na 
escola e/ou na vida cotidiana. 
 
Analisar hábitos do dia a dia e identificar os recursos naturais 
que estão sendo gastos com estes hábitos. 
 
Avaliar que atitudes favorecem o consumo desenfreado de 
recursos naturais. 
 
Analisar histórias em quadrinhos e detectar instâncias em 
que é manifestado um comportamento consumista. 
 
Refletir sobre as consequências do uso excessivo de recursos 
naturais. 
 
Discutir critérios para a utilização ponderada de recursos. 
 
Reconhecer a prática dos 3 Rs. 
 
Aplicar, no dia a dia, a prática dos 3 Rs. 
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Páginas 116 a 121 do li-
vro do estudante 

Ciclo hidrológico (água, 
chuva, geleiras, nuvens, 
rios, oceanos, lagos) 
 
Consumo consciente (soci-
edade, consumismo, recur-
sos naturais, desperdício) 
 
Reciclagem (preservação 
ambiental, 3 Rs, reduzir) 

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de 
estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e ana-
lisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração 
de energia, no provimento de água potável e no equilíbrio 
dos ecossistemas regionais (ou locais). 
 
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros 
materiais nas atividades cotidianas e discutir os possíveis 
problemas decorrentes desses usos. 
 
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo 
mais consciente, descarte adequado e ampliação de hábi-
tos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na 
escola e/ou na vida cotidiana. 
 
Reconhecer diferentes locais onde pode ser encontrada água 
na natureza. 
 
Pesquisar imagens que revelam água na natureza. 
 
Retratar os diferentes usos da água pelo ser humano. 
 
Identificar os estados físicos da água. 
 
Explicar as transformações de estados físicos da água na na-
tureza de diferentes maneiras. 
 
Explicar como se formam as chuvas no ciclo hidrológico. 
 
Reconhecer que a quantidade de água adequada para o con-
sumo humano é limitada. 

 


