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Unidade 1  
Seres vivos:  
animais e plantas 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Seres vivos no ambiente 

(EF02CI04) Descrever características de 
plantas e animais (tamanho, forma, cor, 
fase da vida, local onde se desenvolvem 
etc.) relacionados à sua vida cotidiana. 

Nesta unidade, abordamos, de forma comparativa, algumas características dos seres vivos, 
com foco nos animais e nas plantas. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

 

• Introduza o tema propondo aos alunos a leitura de imagens que mostrem plantas e animais 
em diferentes ambientes. Nesse momento inicial, ao escolher as imagens, procure dar pre-
ferência para plantas e animais que sejam frequentes no cotidiano dos alunos ou que sejam 
comuns na região. Ao apresentá-las para os alunos, solicite que eles observem e comparem 
as plantas com o ser humano e outros animais, buscando identificar semelhanças e diferen-
ças entre eles. Estimule a fala deles e, caso seja necessário, faça perguntas para focar em 
aspectos que eles não tenham observado. Conduza a discussão de modo que características 
relacionadas à nutrição, à forma do corpo e à capacidade de locomoção dos seres vivos pre-
sentes nas imagens sejam evidenciadas. 

• Após a introdução do tema, amplie a discussão incluindo imagens de plantas e de animais 
em ambientes variados, como desertos, florestas, áreas gélidas e regiões alagadas, e peça 
para os alunos descreverem diferenças e semelhanças entre as espécies.  

• Proponha atividades investigativas aos alunos para estimular a observação e incentive a es-
crita por meio dos registros dessas observações. Para isso, explore diferentes ambientes da 
escola em que possam ser encontrados plantas e animais, como jardins ou áreas verdes. Em 
atividades como essas, é importante preparar um roteiro de observação no qual os alunos 
possam localizar e identificar plantas e animais. No roteiro, procure incluir perguntas sobre 
as possíveis relações que possam ter encontrado entre plantas e animais e sobre o ambiente 
em que eles foram encontrados. Após as observações e os registros dos alunos, avalie e 
discuta com eles os resultados obtidos.  

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, 
observe e avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada 
conteúdo trabalhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desen-
volvido. Sempre que necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços 
na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 2 
Como são as  
plantas? 
 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Plantas 

(EF02CI05) Descobrir e relatar o que acon-
tece com plantas na presença e ausência 
de água e luz. 
 

(EF02CI06) Identificar as principais partes 
de uma planta (raiz, caule, flores e frutos) 
e a função desempenhada por cada uma 
delas e analisar as relações entre as plan-
tas, os demais seres vivos e outros ele-
mentos componentes do ambiente. 

Nesta unidade, abordamos as principais partes de uma planta e suas funções, a importância 
da água e da luz para a sobrevivência das plantas e algumas relações que elas estabelecem 
com outros seres vivos. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 
 

• Para que os alunos possam reconhecer a diversidade de plantas, apresente imagens de di-
ferentes grupos de plantas, incluindo musgos, arbustos, plantas aquáticas, xerófitas, trepa-
deiras e epífitas e solicite que eles observem as semelhanças e diferenças entre elas. Nessas 
imagens, é interessante que algumas plantas possuam flores ou frutos. Ao apresentá-las, 
procure fazer perguntas que estimulem a reflexão sobre as características das plantas e so-
bre as relações entre plantas e animais. 

• Além das imagens, oriente seus alunos a observarem as plantas da escola e peça que eles 
façam desenhos delas. Outra alternativa é sugerir que eles façam registros fotográficos de 
plantas presentes em suas casas ou em outros locais que frequentam. É importante que, 
durante esses registros, os alunos sejam acompanhados por um responsável, por isso, caso 
esses registros sejam realizados fora do ambiente escolar, oriente os alunos a pedirem o 
auxílio de um adulto. Esses desenhos ou fotografias podem compor um mural ou um port-
fólio construído coletivamente pelos alunos. No caso das fotografias, verifique com os alu-
nos qual é a melhor forma de reuni-las. 

• Para que os alunos possam identificar e nomear diferentes partes das plantas, apresente 
imagens em que essas estruturas, como as raízes, folhas, flores e frutos, estejam evidentes. 
Caso seja possível, leve para a sala de aula uma planta que possua todas as partes que serão 
abordadas nesta unidade e apresente-a para os alunos. 

• Discuta com os alunos sobre a diferença entre os significados de movimento e de locomo-
ção. Lembre-se que o movimento é algo mais amplo e que a locomoção é um tipo de movi-
mento em que o organismo muda de lugar. Para isso, proponha uma atividade para eles se 
locomoverem pela sala de aula e, em seguida, movimentarem-se sem sair do lugar. Com 
isso, faça um paralelo com a movimentação das plantas de forma que os alunos possam 
perceber que, embora elas não se locomovam, podem se movimentar mesmo que de forma 
muito lenta. Se possível, utilize vídeos de plantas que se movimentam de forma evidente, 
como girassóis e dormideiras. 
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• Apresente imagens de diferentes tipos de frutos para mostrar as suas estruturas. Para isso, 

é importante incluir imagens que mostrem a parte interna de alguns frutos cujas sementes 
podem ser facilmente percebidas. Ao selecionar essas imagens, procure não escolher ape-
nas os frutos conhecidos popularmente como frutas e inclua, por exemplo, a vagem, o to-
mate e o pepino. Isso auxiliará os alunos a perceberem que frutos não são somente aqueles 
que são comercializados com o nome de frutas, tais como maçãs, laranjas e morangos. Se 
possível, em vez de utilizar imagens, leve para a sala de aula diferentes frutos para os alunos 
analisarem. Em ambos os casos, incentive a observação dos alunos com perguntas e procure 
relacionar o que eles observam com a função dessa parte da planta.  

• Proponha uma discussão sobre a importância da luz no crescimento das plantas a partir dos 
resultados de uma atividade de investigação sobre germinação. Para essa atividade, sugeri-
mos utilizar plantas de fácil germinação, como os feijões, para que seja viável acompanhar 
seu desenvolvimento em sala de aula. Antes de sugerir a atividade para os alunos, é impor-
tante testar a germinação de algumas sementes da planta escolhida para se certificar da 
viabilidade da atividade em sala de aula com os alunos. Procure estruturar a atividade de 
forma que a influência da presença ou ausência de luz possa ser percebida. Além disso, ela-
bore um protocolo de orientação sobre como deverá ocorrer a atividade e um roteiro de 
estudos sobre o que deve ser observado e registrado pelos alunos.  

• Para ampliar a percepção sobre as relações entre plantas e animais, apresente vídeos ou 
imagens de animais se alimentando de diferentes tipos de frutos. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, 
observe e avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada 
conteúdo trabalhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desen-
volvido. Sempre que necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços 
na aprendizagem dos alunos. 

 


