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Título: Seres vivos e elementos não vivos 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática aborda o estudo dos seres vivos e dos elementos não vivos. É impor-

tante que os alunos reconheçam e identifiquem as diferenças entre eles. Geralmente, alunos dessa 

faixa etária associam apenas os animais como seres vivos. Também daremos enfoque aqui aos ambi-

entes aquático e terrestre e à forma como seres vivos e elementos não vivos fazem parte desses am-

bientes. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar seres vivos de elementos não vivos, sendo capaz de separá-los por algumas ca-
racterísticas. 

• Diferenciar ambientes aquáticos de terrestres. 

Objetos de conhecimento 

Seres vivos no ambiente. 

Habilidade 

• Identificar os componentes dos ambientes. 

A habilidade indicada acima é importante para consolidar a seguinte habilidade da BNCC: 

(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 plantas, os demais seres vivos e 

outros elementos componentes do ambiente. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Ilustração ou fotografia de um ambiente onde se veem seres vivos, como animais (ca-
chorro, gato, borboleta, árvores, flores de um jardim, etc.) e elementos não vivos, como 
pedras, água de uma lagoa, grades do jardim, etc. Vai depender da ilustração ou foto con-
seguida. 

Aula 2:  

• Cola bastão. 

• Duas cartolinas. 
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• Figuras de animais, como: cachorro, gato, coelho, elefante, cobra, peixe, estrela-do-mar, 
anêmonas, jacaré, formigas, aranhas, tucanos, etc. 

• Figuras de elementos não vivos, como: rochas, pedras, copo plástico, brinquedos, colher, 
etc. 

• Figuras de plantas, como: samambaias, árvores, arbustos, grama, etc. 

• Fita adesiva. 

É importante que o número de figuras seja igual ao número de alunos, para que todos possam 

participar. 

Aula 3:  

• Figuras de ambientes, como: deserto, cidades, oceanos, florestas nativas, etc. 

• Papel pardo. 

• Uma folha sulfite tamanho A4 para cada aluno. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Separando os seres vivos dos elementos não vivos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Antes de iniciar a aula, organize previamente as carteiras em semicírculo voltado para a lousa. 

Mostre aos alunos a foto (ou ilustração) do ambiente, como sugerido no item Recursos e materiais 

necessários para a primeira aula. Neste momento, explique aos alunos que, na natureza, existem ele-

mentos que podem ser classificados como vivos e outros como não vivos. Para iniciar a conversa, você 

pode pedir para que eles deem opiniões a respeito de como poderíamos separar seres vivos de ele-

mentos não vivos. 

Acolha as respostas dos alunos; deixe-os argumentar de forma que eles próprios refutem – 

com sua ajuda, se necessário – as afirmações que não forem pertinentes. Anote na lousa o que consi-

derar importante o registro. Ao fim da discussão, crie, na lousa, uma tabela com as palavras: “alimen-

tação”, “reprodução”, “movimento” e “desenvolvimento”. Converse com a turma esclarecendo cada 

um dos itens listados na lousa: 

• Alimentação: esse item talvez não gere tantas dúvidas aos alunos, pois eles observam os 
animais se alimentarem, mas talvez tenham dúvidas quanto às plantas. Relembre a eles 
que elas fabricam o próprio alimento, usando a água, a luz e os gases presentes no ar. 

• Reprodução: explique que os seres vivos podem gerar novos seres vivos. Com relação aos 
animais, é provável que essa informação já faça parte dos conhecimentos prévios dos alu-
nos. No entanto, com relação aos vegetais, pode não ser tão fácil para eles fazerem essa 
assimilação, por isso, se julgar pertinente, pergunte a eles se já observaram o nascimento 
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de alguma planta e se eles sabem como isso ocorre. Se for necessário, comente que as 
plantas nascem a partir da germinação de sementes. 

• Movimento: explique que os seres vivos se movem de alguma maneira. Os girassóis, por 
exemplo, giram em direção à luz do Sol, ao longo do dia. Os botões de flor de uma planta 
abrem-se, e isso representa um movimento, embora extremamente lento. Esclareça que 
movimentar-se é um conceito mais amplo e contém também a noção de locomoção. A 
locomoção é um tipo de movimento que faz o organismo mudar de lugar, no espaço. To-
dos os organismos podem se mover, porém, apenas os animais – e nem todos, na verdade 
– podem se locomover. 

• Desenvolvimento: explique que os seres vivos se desenvolvem ao longo da vida mudando 
de forma e tamanho. Essa será, provavelmente, a característica mais facilmente percebida 
por eles. Alguns animais, quando nascem, já têm aparência bem semelhante à forma que 
terão quando adultos; outros, como alguns insetos, passam por mudanças muito grandes 
até se tornarem adultos. Caso considere pertinente, explique a eles que essas mudanças 
sofridas por alguns insetos são chamadas de “metamorfose”. 

O importante de toda essa conversa é deixar claro aos alunos que essas características perten-

cem aos seres vivos. 

Aula 2 – Montando cartazes: seres vivos e elementos não vivos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Antes de iniciar esta aula, deixe as carteiras organizadas em semicírculo, da mesma forma que 

na aula anterior. Peça que olhem à sua volta e faça uma série de perguntas aos alunos para introduzi-

los ao tema: 

• O que você vê ao seu lado? 

• E à sua frente? 

• O que você observa pela janela? 

Explique que os seres vivos estão em quase todos os lugares, por exemplo, em nossa casa, na 

escola, no parque, na praia, nos rios, nas montanhas, debaixo da terra. 

Em seguida monte uma atividade coletiva com os alunos. Cole na lousa, com fita adesiva, duas 

cartolinas: uma intitulada “seres vivos” e a outra, “elementos não vivos”.  

Posteriormente, coloque sobre a mesa figuras de várias espécies animais e vegetais e ima-

gens de elementos não vivos, como pedras, brinquedos, objetos descartáveis, entre outros. Propo-

nha que cada aluno vá à frente da sala de aula, retire uma das figuras que estão sobre a mesa e cole-

a com cola bastão em uma das cartolinas. Peça para que expliquem por que acreditam que aquela 

figura deve ser alocada em determinada cartolina. Eles podem apresentar dificuldades nessa explica-

ção, nesse caso, auxilie-os fazendo questões investigativas, como: 
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• Que características você observou nessa figura para colá-la na cartolina com o título “seres 
vivos” ou “elementos não vivos”? 

Ao final, conclua a aula retomando o que são seres vivos e elementos não vivos. Para isso, 

utilize os resultados da atividade. Por fim, retire os cartazes montados da lousa e fixe-os no mural da 

sala. 

Aula 3 – Os ambientes do planeta 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Inicie a aula com a turma organizada em uma roda de conversa. Para introduzir o tema da aula, 

pergunte aos alunos o que eles sabem sobre os ambientes que compõem o planeta. Permita que ex-

ponham os seus conhecimentos, dessa forma você saberá a melhor maneira de conduzir a aula. 

Em seguida, mostre imagens de diferentes ambientes, como: deserto, florestas, oceanos, ci-

dades, ou outro que achar pertinente. 

Após mostrar essas imagens aos alunos, faça perguntas, tais como:  

• Os ambientes representados nessas imagens são todos iguais? Por quê?  

• Analisando a imagem do deserto e a imagem da floresta, o que elas têm de diferente? 
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos digam, por exemplo, que no deserto existem 
menos plantas do que na floresta. Ou ainda, menos animais. 

• Compare, agora, as imagens da cidade com a floresta. Resposta pessoal. Espera-se que os 
alunos digam que as cidades possuem menos árvores que as florestas. 

Se achar pertinente, você pode fazer comparações entre outros ambientes. A partir das obser-

vações feitas pelos alunos, ajude-os a classificar os ambientes das imagens em aquáticos e terrestres. 

Depois, dê uma folha sulfite para cada aluno e peça que façam um desenho de ambiente terrestre e 

outro de aquático. 

Utilizando o papel pardo, monte, junto com os alunos, um painel com os desenhos que fizeram 

e, ao finalizarem, exponha-o na sala de aula. 

Aferição de aprendizagem 

Observe e registre a participação de seus alunos durante as discussões coletivas. Os registros 

escritos, organizados por você, são a forma mais segura e sistemática tanto para acompanhar o pro-

cesso como para fazer ajustes nos procedimentos de seu trabalho. 

 Avalie o que aprenderam a respeito dos ambientes através dos desenhos feitos. Verifique os 

conhecimentos adquiridos, se alteraram os conhecimentos prévios. Seus alunos também podem ser 

avaliados quanto às conquistas e aprendizagens procedimentais, vinculadas às atitudes que desenvol-

veram e ampliaram durante todos os processos que envolveram os vários trabalhos. Essas ações 
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requerem sempre a necessidade de vivências, de momentos concretos para exercitar a capacidade de 

atuar como sujeitos responsáveis, solidários, participativos. Considere nesse contexto todos os avan-

ços tanto da turma quanto individuais.  

Procure registrar os domínios de seus alunos quanto ao conhecimento especificamente traba-

lhado nesta sequência didática. Você também poderá propor que os alunos se autoavaliem. Adapte 

esta lista de sugestões à sua turma: 

• Consegui ouvir meus colegas? 

• Respeitei aquele que estava falando? 

• Fui capaz de falar no momento correto? 

• Sou capaz de diferenciar seres vivos de elementos não vivos? 

• Sou capaz de classificar os ambientes em aquáticos e terrestres? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Que características diferenciam seres vivos de elementos não vivos? 

2. Diferencie ambiente aquático de ambiente terrestre.  

 

Gabarito das questões 

1. O ser vivo nasce, cresce, pode se reproduzir, se alimenta, se movimenta e morre. O elemento não 
vivo não é capaz de nada disso. 

2. O ambiente aquático envolve locais onde há água em que estão presentes seres vivos flutuantes 
ou submersos. O ambiente terrestre é composto pelo solo, sobre o qual, ou dentro do qual, os 
organismos vivem. 

 

 


