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Título: A qualidade do solo na agricultura 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas será trabalhado o uso do solo. Os alunos compararão os diferentes tipos de solos 

encontrados no entorno da escola e estudarão suas diferentes propriedades. Por meio de um experi-

mento, pretende-se demonstrar como diferentes solos podem impactar no crescimento vegetal. Esses 

conhecimentos serão a base para compreender aspectos básicos da agricultura e distribuição geográ-

fica das plantas. 

Objetivos de aprendizagem 

• Observar as características de diferentes tipos de solo. 

• Comparar diferentes tipos de solos. 

• Compreender como diferentes tipos de solo afetam o crescimento vegetal. 

Objetos de conhecimento 

Usos do solo. 

Habilidades: 

(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em algumas 

características (cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.). 

(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre 

outras possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a vida. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Amostras de dois tipos de solo: arenoso e argiloso. 

• Caderno. 

• Lápis preto. 

• Lupa. 

Aula 2: 

• Água. 

• Areia, argila, terra vegetal (terra de jardim).  
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• Caderno de notas. 

• Lápis preto e lápis colorido. 

• Seis vasos pequenos (ou uma bandeja de iogurte vazia) por grupo. 

• Sementes de feijão. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Os tipos de solo 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual e em grupos de quatro alunos. 

Oriente os alunos a criarem uma lista, nos cadernos, de componentes que eles acreditam que 

possam interferir no crescimento vegetal (exemplos: a quantidade de água e de Sol que a planta recebe 

e a temperatura do local onde a planta está). Solicite que compartilhem com a classe suas respostas e 

utilize-as como um ponto de partida para discutir a importância do solo, principalmente, na agricultura.  

Explique que existem diferentes tipos de solos, como solo argiloso (o barro é um exemplo de 

solo argiloso, quando encharcado de água)  e solo arenoso, com aspecto e consistência da areia. Per-

gunte que tipos de solo podem ser encontrados nos entornos da escola, ressaltando que cada tipo 

apresenta características próprias, como tamanho dos grãos e capacidade de retenção de água.  

Divida a turma em grupos de quatro alunos e forneça a cada um deles duas amostras: uma de 

solo arenoso e uma de solo argiloso. Em seguida, entregue uma lupa e oriente-os a observar o tamanho 

dos grãos das amostras de solo recebida. Solicite, então, que registrem no caderno qual das duas 

amostras apresenta grãos maiores. Para finalizar pergunte: 

• Qual das duas amostras você acha que retém mais água? Por quê? Solo argiloso, pois os 
grãos são menores e com isso os espaços entre os grãos também são menores e isso difi-
culta a passagem de água. 

Aula 2 – Semeando 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual e em grupos de três alunos. 

Nesta aula, os alunos irão preparar um experimento no qual eles serão instigados a observar 

como diferentes tipos de solo afetam o crescimento de uma planta. Assim, inicie a aula perguntando 

a eles o que sabem sobre o assunto. Explique que algumas plantas podem precisar de mais água do 

que outras, e que, portanto, o grau de permeabilidade do solo é um dos fatores que influencia no 

crescimento de uma planta.  
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Solicite aos alunos que formem grupos de três colegas e distribua a cada grupo seis vasos pe-

quenos (ou uma bandeja vazia de iogurte, que também funciona perfeitamente como vaso), areia, 

argila, terra vegetal (terra de jardim) e sementes de feijão. 

Explique aos alunos que eles devem preencher dois vasos com cada tipo de solo, ou seja, dois 

com argila, dois com areia e dois com terra vegetal. Em seguida, mostre para eles como plantar a 

semente em cada um desses vasos; elas devem ser enterradas entre um e dois centímetros abaixo da 

superfície. Dividam, então, os vasos em dois grupos, sendo que em cada grupo haverá um vaso com 

areia, um com argila e o terceiro com terra vegetal. No primeiro grupo, adicionarão um pouco de água 

todos os dias (ou dia sim, dia não, caso o tempo esteja muito úmido); no segundo grupo, o solo deve 

ser umedecido no primeiro dia e depois mantido seco.  

Peça, então, que os alunos façam desenhos esquemáticos das etapas realizadas no experi-

mento em seus cadernos. Neste momento, pode-se introduzir noções de método científico – conceitos 

como hipótese, observação e testes. Indague os alunos sobre qual dos vasos (combinação de solo mais 

água) eles acreditam que irá produzir plantas, a maior planta ou a de melhor aspecto e se em alguma 

das opções não irá germinar. Peça que anotem no caderno suas hipóteses no início do experimento, e 

esclareça que, futuramente, conforme o experimento se desenvolver, os alunos terão a oportunidade 

de testar suas hipóteses iniciais na prática.  

Sugerimos que os alunos acompanhem diariamente o crescimento das mudas e que, ao final 

de 10 dias, comparem o tamanho e desenvolvimento delas em cada um dos solos e em relação ao uso 

de água. Ao longo dos 10 dias de observação, podem ser feitos registros fotográficos ou ser tiradas 

medidas da altura da plantinha, ou ainda os alunos podem produzir desenhos diários (ou a cada 2 ou 

3 dias). Os registros diários podem ser preenchidos na seguinte tabela (uma tabela por dia): 

Solo/Pergunta A semente brotou? 
A plantinha está 

crescendo? 
Qual o tamanho da 

plantinha? 

Areia sem água    

Areia com água    

Argila sem água    

Argila com água    
Terra vegetal sem 

água    
Terra vegetal com 

água    

Ao final do período de 10 dias, observe com os alunos o que aconteceu com cada uma das 

plantas, as informações das tabelas e os desenhos produzidos. Coloque para os alunos as seguintes 

perguntas:  

• Em qual dos solos a planta cresceu mais? Por quê? 

• Com quanta água a planta cresceu mais? Por quê?  

• Qual foi a melhor combinação de solo para o crescimento das plantas? 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 3º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Ao término do experimento, discuta com os alunos a importância das características do solo 

no crescimento das plantas. Outro aspecto que deve ser abordado é a importância da irrigação para o 

desenvolvimento vegetal. 

Aferição de aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem deve acontecer de forma contínua e processual, e deve começar 

com as perguntas e discussões do início de cada aula. É importante escutar e valorizar as respostas de 

todos os alunos, incentivando-os a participar da aula e notando o conhecimento prévio que eles têm 

de cada tema tratado.  

Ao longo da aula, procure manter com eles um espaço aberto para diálogo, de forma que se 

sintam à vontade para expor suas dúvidas ao professor e aos colegas ou para auxiliar um colega com 

dúvidas. Observe se os alunos: participam dos experimentos propostos; anotam em seus cadernos 

suas hipóteses e suas conclusões; produzem desenhos esquemáticos que registram suas observações; 

contribuem para o desenvolvimento dos temas das aulas, exprimindo suas ideias e seu conhecimento 

prévio; conseguem desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em 

grupos, e respeitam a fala dos colegas. É importante que todos os alunos tenham a oportunidade de 

participar das atividades propostas nas aulas.   

Ao fim desta sequência de aulas, discuta com os alunos sobre o que aprenderam a respeito 

dos diferentes tipos de solo e pergunte se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a 

discussão de modo que eles relacionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e pensam 

agora sobre os temas. 

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale com um X quais fatores são importantes para o crescimento de uma planta: 

( ) tipo de solo; 

( ) a cor do vaso; 

( ) quantidade de água; 

( ) o tipo de material do vaso (plástico, cerâmico, etc.). 
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2. Além dos fatores citados na questão anterior, que outros fatores são importantes para o cresci-
mento de uma planta? 

 

Gabarito das questões 

1. (X) tipo de solo; 

( ) a cor do vaso; 

(X) quantidade de água; 

( ) o tipo de material do vaso (plástico, cerâmico, etc.). 

2. Sol (iluminação), espaço no vaso para a planta crescer, adubo (nutrientes). 

 


