
 

 

Material Digital do Professor 
1º bimestre – Quadro bimestral 

Ciências – 3º ano 

Referência no 
material didático 

Unidade temática 
e objeto de  

conhecimento  
Habilidade Orientações e sugestões ao professor 

Unidade 1 
Locomoção e nutrição 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Características e desenvolvi-
mento dos animais 

(EF03CI04) Identificar características 
sobre o modo de vida (o que comem, 
como se reproduzem, como se des-
locam etc.) dos animais mais comuns 
no ambiente próximo. 

Nesta unidade, abordamos as diferenças e semelhanças entre os seres humanos e outros animais, bem 
como os hábitos dos animais relacionados à nutrição e à locomoção. Nossas orientações e sugestões 
para esta unidade são: 

• Para comparar características entre seres humanos e outros animais, se possível, leve-os a ambientes 
onde existam animais para serem observados, como: espaços da escola onde existam animais, jardins, 
parques, zoológicos, fazendas, sítios, aquários, etc. Caso não seja possível, mostre imagens de animais 
de diferentes grupos, como aves, répteis, mamíferos, peixes, anfíbios e invertebrados, e peça aos alu-
nos que descrevam as diferenças e semelhanças entre eles e o ser humano. Procure escolher imagens 
de animais que sejam comuns aos ambientes da região em que os alunos moram.  

• Essas imagens também podem ser utilizadas para discutir com os alunos sobre como ocorre a loco-
moção desses animais. Procure incluir imagens de animais que não se locomovem, como corais, es-
ponjas e anêmonas, e estimule a reflexão sobre as diferenças entre eles. 

• Para enriquecer as discussões, além das imagens, procure apresentar vídeos que mostrem animais se 
locomovendo de diferentes formas, tais como: macacos, serpentes, águas-vivas, felinos, anfíbios e 
aves, e solicite aos alunos que comparem essas estratégias de locomoção com as do ser humano. 

• Amplie a discussão propondo a comparação de animais semelhantes, mas que vivem em ambientes 
diferentes, como jabutis e tartarugas, para que os alunos explorem as diferenças na locomoção desses 
animais.  

• Apresente imagens ou vídeos que mostrem animais herbívoros, carnívoros e onívoros se alimentando. 
Inclua representações do ser humano. Peça aos alunos que descrevam o que está contido nas imagens 
e relacionem as características dos animais com o tipo de alimentação que possuem. Aprofunde a 
discussão solicitando aos alunos que relacionem a locomoção dos animais com suas estratégias para 
obter alimento.  

• 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 traba-
lhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que ne-
cessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 2 
Revestimento e repro-
dução 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Características e desenvolvi-
mento dos animais 

(EF03CI05) Descrever e comunicar as 
alterações desde o nascimento que 
ocorrem em animais de diferentes 
meios terrestres ou aquáticos, inclu-
sive o homem. 

 
(EF03CI06) Comparar alguns animais 
e organizar grupos com base em ca-
racterísticas externas comuns (pre-
sença de penas, pelos, escamas, 
bico, garras, antenas, patas etc.). 

Nesta unidade, abordamos os diferentes revestimentos do corpo dos animais e sua importância para a 
sobrevivência desses seres vivos, além de suas estratégias de reprodução. Nossas orientações e suges-
tões para esta unidade são: 

• Se for possível levar os alunos para observarem animais em um dos locais citados na unidade anterior, 
aproveite para explorar também as características dos revestimentos dos corpos desses seres vivos. 
Caso não seja possível, utilize as mesmas imagens da Unidade 1. Peça aos alunos que descrevam como 
o corpo desses animais é revestido. Enriqueça a discussão incluindo imagens de animais cujo revesti-
mento possibilita que eles fiquem camuflados no ambiente e explique sobre a camuflagem para os 
alunos. Durante a discussão, oriente os alunos a comparar o revestimento do corpo desses animais 
com o revestimento do corpo do ser humano. 

• Para introduzir as diferentes estratégias de reprodução dos animais, você pode apresentar imagens 
de animais adultos para os alunos e questioná-los sobre como eles acreditam que esses seres vivos 
eram ao nascer. É importante permitir que eles compartilhem suas impressões e experiências sobre 
o assunto. Em seguida, apresente imagens dos mesmos animais, mas agora mostrando como eles 
eram ao nascer. Solicite que os alunos comparem os indivíduos jovens e adultos e descrevam-nos. 
Pergunte se todos os animais nascem parecidos com sua forma adulta. Se necessário, explique que 
isso não ocorre com todos eles e pergunte se conhecem exemplos daqueles que sofrem transforma-
ções durante seu desenvolvimento. Caso não conheçam, cite a metamorfose de sapos e borboletas.  

• Apresente imagens ou vídeos que mostrem o nascimento de diferentes tipos de animais. Procure di-
versificar os exemplos optando por imagens ou vídeos de filhotes de diferentes espécies eclodindo de 
ovos e nascendo diretamente da barriga da mãe. Peça aos alunos que observem as diferenças e refli-
tam sobre elas. Para enriquecer a discussão, você pode questioná-los sobre o motivo de alguns ani-
mais terem vários filhotes e outros apenas um. 

• 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 traba-
lhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que ne-
cessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 

 


