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conhecimento  
Habilidades Orientações e sugestões ao professor 

Unidade 3 
Onde habitam os seres 
vivos? 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Seres vivos no ambiente 

Observar e classificar os ambientes. 
 
Identificar os componentes dos  
ambientes. 
 
Diferenciar ser vivo de elemento  
não vivo. 

Nesta unidade, abordamos os ambientes e os elementos que os compõem, com foco nas principais carac-
terísticas dos seres vivos e dos elementos não vivos. Nossas orientações e sugestões para esta unidade 
são:  

• Introduza o conceito de ambiente explorando ambientes do cotidiano dos alunos, como os locais onde 
moram, estudam ou frequentam. Para isso, solicite que eles descrevam ou desenhem um desses ambi-
entes e compartilhem suas produções com os colegas, incentivando a interação e a oralidade. 

• Apresente imagens de moradias diversas para que os alunos possam perceber os diferentes tipos de 
moradias das pessoas. 

• Proponha uma atividade investigativa em que os alunos realizem um levantamento do que existe em 
suas moradias e comparem com as moradias dos demais. 

• Amplie a percepção dos alunos sobre o ambiente apresentando imagens de ambientes com diferentes 
seres vivos e peça que eles descrevam seus componentes. Ao mostrar as imagens, faça perguntas sobre 
as características predominantes nesses ambientes para que os alunos possam associá-las com a clas-
sificação dos ambientes em aquáticos, terrestres, desérticos ou polares. Para que os alunos possam 
perceber as diferenças entre os diferentes ambientes, é importante apresentar ambientes diversos, 
como cidades, desertos, praias e campos. 

• A partir da observação de imagens (que podem ser as mesmas já utilizadas), peça aos alunos que indi-
quem quais são os seres vivos e os elementos não vivos que elas apresentam e retomem as caracterís-
ticas dos seres vivos que foram trabalhadas em atividades anteriores. Para organizar essas informações, 
você pode solicitar aos alunos que produzam tabelas, quadros ou listas indicando os seres vivos e os 
elementos não vivos. 

• 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 desenvolvido. Sempre que necessário, 
intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 4 
Os ambientes podem ser 
modificados? 
 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Seres vivos no ambiente 

Reconhecer a diferença entre ambi-
entes naturais e ambientes modifica-
dos. 
 
Reconhecer alguns exemplos de 
ambientes modificados e identificar 
algumas consequências das modifi-
cações dos ambientes. 
 
 

Nesta unidade, abordamos as diferenças entre ambientes naturais e modificados e as consequências das 
modificações dos ambientes naturais pelos seres humanos. Nossas orientações e sugestões para esta uni-
dade são: 

• Apresente imagens de ambientes em que seja possível observar áreas naturais e áreas modificadas pelo 
ser humano. Utilize as imagens para discutir com os alunos as diferenças entre as duas áreas. Durante 
a discussão, enfatize para os alunos que, atualmente, é muito difícil encontrar um ambiente que não 
tenha sofrido algum tipo de modificação provocada pela ação humana. 

• Amplie a discussão mostrando imagens de ambientes naturais, urbanos e devastados (áreas de quei-
madas ou desmatadas). Solicite aos alunos que descrevam as alterações que podem ser visualizadas 
nas imagens.  

• Evidencie a ocupação humana em diferentes ambientes com imagens. Diversifique as representações 
para que os alunos vejam que o ser humano está presente em quase todos os ambientes terrestres. Se 
considerar pertinente, você pode propor essa atividade na forma de uma pesquisa. 

• Apresente imagens de plantações, áreas de pastagem e fábricas e questione os alunos sobre a percep-
ção deles em relação a esses ambientes. Ao apresentar as imagens, solicite que eles classifiquem esses 
ambientes como naturais ou modificados e justifiquem suas escolhas.  

• Discuta com os alunos os impactos que a ocupação humana pode ter sobre os ambientes de forma 
contextualizada. 

• Procure materiais complementares sobre iniciativas que buscam recuperar áreas degradadas e apre-
sente aos alunos. Dê preferência por iniciativas que sejam realizadas em áreas de sua região. Além de 
conhecer essas iniciativas, é importante que os alunos percebam que a recuperação de áreas degrada-
das também é uma modificação da ação humana e que, portanto, as modificações nos ambientes cau-
sadas pelas ações humanas podem ter consequências diferentes. 

• 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 desenvolvido. Sempre que necessário, 
intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 5 
Cuidando dos ambientes 
 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Seres vivos no ambiente 

Reconhecer a importância de cuidar 
dos ambientes e da água, identifi-
cando ações que contribuem para 
sua preservação. 
 
Identificar ações que contribuem 
para o tratamento do lixo. 

Nesta unidade, abordamos a importância do cuidado com o ambiente, com foco nas ações que contri-
buem para a preservação dos recursos hídricos e o tratamento do lixo. Nossas orientações e sugestão para 
esta unidade são: 

• Aborde a importância do cuidado com o ambiente a partir da realidade dos alunos. Questione-os sobre 
quais ações realizam em suas casas, na escola e em seus bairros que poderiam ser consideradas cuida-
dos com os ambientes. Com as respostas fornecidas por eles, sugerimos que elabore uma lista na lousa 
e discuta com eles quais as principais consequências dessas ações. 

• Apresente situações que evidenciem o contraste entre um ambiente cuidado e outro degradado, pro-
curando abordar o impacto da degradação na sobrevivência dos seres vivos que se encontram neles.  

• Para abordar a importância de preservar os recursos hídricos, proponha a leitura de mapas ou gráficos 
que mostrem a distribuição da água nos mais diversos ambientes do planeta e discuta a sua importância 
para a sobrevivência dos seres vivos. Amplie a discussão mostrando imagens de ambientes preservados 
e degradados que apresentem corpos de água e introduza o conceito de poluição. Procure problemati-
zar o tema por meio de exemplos contextualizados. 

• Questione os alunos sobre como eles descartam o lixo e quais impactos esse lixo pode ter nos ambien-
tes. Converse com eles sobre o tema e permita que reflitam sobre suas ações e as dos demais. Durante 
a conversa, procure enfatizar atitudes que contribuem para a preservação dos ambientes, principal-
mente dos ambientes aquáticos, como rios e oceanos. 

• Para que os alunos possam perceber a quantidade de lixo que produzimos periodicamente, proponha 
que eles registrem em uma lista o lixo que produzem durante determinado período; discuta os resulta-
dos desses registros e peça para que eles apontem maneiras de reduzir a quantidade de lixo que pro-
duzem. Aproveite o momento da discussão para abordar os conceitos de reutilização e reciclagem. 
Também pode ser interessante apresentar iniciativas que se propõem a conservar os ambientes e a 
reduzir a produção de lixo. 

• 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 desenvolvido. Sempre que necessário, 
intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 

 


