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Unidade 8 
Por dentro da Terra 
 

TERRA E UNIVERSO 
Características da Terra 
 
Observação do céu 

(EF03CI07) Identificar características 
da Terra (como seu formato esférico, 
a presença de água, solo etc.), com 
base na observação, manipulação e 
comparação de diferentes formas de 
representação do planeta (mapas, 
globos, fotografias etc.). 
 
(EF03CI08) Observar, identificar e re-
gistrar os períodos diários (dia e/ou 
noite) em que o Sol, demais estrelas, 
Lua e planetas estão visíveis no céu. 

Nesta unidade, abordamos algumas características do planeta Terra, considerando sua forma e estrutura, 
bem como o que existe no céu em diferentes períodos do dia. Nossas orientações e sugestões para esta 
unidade são: 

• Ao discutir com os alunos sobre o formato do planeta Terra, apresente imagens que permitam a eles 
compararem diferentes perspectivas, para que percebam que o formato arredondado do planeta só 
pode ser observado do espaço. Esse pode ser um momento interessante para abordar as diferentes 
representações do planeta, como globos terrestres e mapas. O ideal é que você consiga levar algumas 
dessas representações para a classe criando oportunidades para os alunos manipulá-las. 

• Questione os alunos sobre o que existe na superfície do planeta e o que é possível observar no céu 
durante o dia e durante a noite. Procure direcionar os apontamentos dos alunos para características 
como a presença de solo, de montanhas, de rios, de oceanos, de estrelas, etc. Se considerar pertinente, 
faça uma lista na lousa do que foi respondido pelos alunos.  

• Utilize mapas que mostrem a posição dos continentes em diferentes períodos geológicos da Terra, de 
forma a evidenciar o deslocamento que eles realizaram ao longo de milhões de anos. Questione os 
alunos sobre as possíveis explicações para esses movimentos. 

• Converse sobre os fenômenos relacionados aos movimentos das placas tectônicas, tais como vulca-
nismo, tsunamis e terremotos. Você pode trazer reportagens sobre a ocorrência desses eventos ao re-
dor do mundo, evidenciando os impactos que eles provocaram na vida dos seres 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 9 
O solo 
 

TERRA E UNIVERSO 
Usos do solo 

(EF03CI09) Comparar diferentes 
amostras de solo do entorno da es-
cola com base em algumas caracte-
rísticas (cor, textura, cheiro, tama-
nho das partículas, permeabilidade 
etc.). 
 
(EF03CI10) Identificar os diferentes 
usos do solo (plantação e extração 
de materiais, dentre outras possibili-
dades), reconhecendo a importância 
do solo para a vida. 

Nesta unidade, abordamos a formação e composição do solo, seus diferentes usos e sua importância para 
nossa vida. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Apresente imagens de diferentes tipos de solo e proponha que os alunos reflitam sobre o que pode 
ocasionar essas diferenças. Questione-os sobre como eles imaginam que os solos sejam formados para 
levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema. Procure utilizar as respostas dos alunos 
como ponto de partida para introduzir ou ampliar a concepção deles sobre o que é o solo e como são 
formados seus diferentes tipos. 

• Enriqueça as discussões apresentando esquemas que ilustrem os processos que levam à formação do 
solo. Ao utilizar esquemas, auxilie os alunos a interpretá-los e incentive-os a discutir com a turma suas 
interpretações. 

• Proponha atividades investigativas através das quais os alunos sejam conduzidos a analisar as caracte-
rísticas de diferentes tipos de solo, como textura, cor, cheiro, permeabilidade, dureza e tamanho das 
partículas. Ao escolher as amostras a serem observadas e analisadas pelos alunos, opte por aquelas que 
tenham diferenças facilmente perceptíveis quanto às características citadas. Oriente e acompanhe os 
alunos em todas as etapas das atividades propostas e certifique-se de que estão manipulando as amos-
tras com o devido cuidado. Compare e discuta com eles os resultados, enfatizando as diferenças e as 
semelhanças encontradas com as análises. Se julgar pertinente, amplie a discussão questionando os 
alunos sobre os motivos pelos quais alguns solos são considerados mais apropriados para o cultivo ou 
apresentam vegetação. 

• Pergunte aos alunos sobre como o ser humano usa o solo. Acolha as respostas deles e, se necessário, 
comente outros exemplos que considerar pertinentes. Procure também discutir com eles como o solo 
é importante para outros animais e para as plantas retomando alguns conceitos que foram trabalhados 
nas unidades anteriores. 

• 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. 

 


