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conhecimento  
Habilidades Orientações e sugestões ao professor 

Unidade 1  
De onde vem a energia 
dos seres vivos? 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Cadeias alimentares 
simples 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias ali-
mentares simples, reconhecendo a posi-
ção ocupada pelos seres vivos nessas ca-
deias e o papel do Sol como fonte primária 
de energia na produção de alimentos. 

(EF04CI05) Descrever e destacar seme-
lhanças e diferenças entre o ciclo da maté-
ria e o fluxo de energia entre os compo-
nentes vivos e não vivos de um ecossis-
tema. 

Nesta unidade, abordamos a utilização da energia pelos seres vivos e sua transferência através das ca-
deias e teias alimentares, junto com a transferência de substâncias, destacando a importância do Sol 
como fonte primária de energia. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Utilize fotografias que retratem crianças em diversas atividades. À medida que apresentar as imagens, 
questione os alunos sobre quais das atividades necessitam de energia para sua realização. Inclua ima-
gens de crianças lendo, escrevendo, comendo ou dormindo. Isso porque é possível que os alunos não 
identifiquem a necessidade de energia para a realização dessas atividades. Assim, essa discussão deve 
ser abordada. Questione os alunos sobre a origem da energia que eles utilizam para a realização de 
tudo o que fazem e garanta que a ideia de obtenção de energia por meio da alimentação esteja pre-
sente nas discussões. 

• Apresente imagens ou esquemas simplificados sobre a fotossíntese, de modo a explicitar a absorção 
da energia do Sol pelas plantas. Você pode também utilizar animações que simulem o processo. É 
importante que o material selecionado seja adequado à faixa etária dos alunos e que evidencie o 
papel do Sol como fonte de energia.  

• Apresente imagens de animais alimentando-se de plantas, de animais, ou de ambos, para exemplifi-
car os diferentes tipos de alimentação dos seres vivos (herbívora, carnívora ou onívora).  

• Construa o conceito de cadeias alimentares por meio de discussões sobre o papel desempenhado 
pelos seres vivos nas diferentes relações alimentares, de modo que os alunos percebam que muitos 
animais podem ser tanto presas como predadores. Evidencie a ocorrência de diferentes cadeias ali-
mentares relacionadas entre si para introduzir o conceito de teia alimentar.  

• Explicite as diferenças entre a energia e as substâncias existentes nos alimentos. É importante que as 
transferências de ambas sejam abordadas, de modo que as características de seus respectivos cami-
nhos (fluxo de energia e ciclo da matéria) sejam apresentadas e compreendidas pelos alunos. 

• Proponha atividades práticas nas quais os alunos possam observar o processo de decomposição dos 
alimentos. Pesquise ou elabore roteiros para esse tipo de atividade. 

• 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  
Mundo microscópico e 
saúde humana 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Microrganismos 

(EF04CI06) Relacionar a participação de 
fungos e bactérias no processo de decom-
posição, reconhecendo a importância am-
biental desse processo. 

(EF04CI07) Verificar a participação de mi-
crorganismos na produção de alimentos, 
combustíveis, medicamentos, entre ou-
tros. 

(EF04CI08) Propor, a partir do conheci-
mento das formas de transmissão de al-
guns microrganismos (vírus, bactérias e 
protozoários), atitudes e medidas adequa-
das para prevenção de doenças a eles as-
sociadas. 
 

Nesta unidade, abordamos os microrganismos; sua importância para a vida humana em determinadas 
situações, bem como seu papel na transmissão de doenças, explorando os tratamentos indicados e as 
formas de prevenção. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Apresente aos alunos uma fotografia da cozinha de um restaurante, mostrando alguns profissionais 
com uniformes, aventais e toucas. Questione acerca das razões para o uso desses equipamentos. Per-
mita que os alunos se expressem livremente e certifique-se de que a ideia de microrganismos apareça 
nas discussões. 

• Aborde o conceito de microrganismo e conduza uma conversa apresentando imagens que ilustrem a 
diversidade desses seres microscópicos. É importante que você explore algumas características especí-
ficas dos grupos de bactérias, vírus, fungos e protozoários. Questione os alunos a respeito do que eles 
sabem sobre tais microrganismos e discuta a presença deles no cotidiano, abordando a relação com 
transmissão de doenças, manutenção das cadeias alimentares, produção de substâncias, entre outras. 
Destaque a utilização dos microrganismos na produção de antibióticos, alimentos e vacinas. 

• Proponha uma investigação aos alunos a partir da leitura das carteiras de vacinação de cada um deles: 
solicite que verifiquem quais vacinas já tomaram e peça que pesquisem quais doenças essas vacinas 
previnem. Converse sobre a importância da vacinação e de cumprir o cronograma de vacinação. De-
pendendo do encaminhamento dado no desenvolvimento do tema, você pode solicitar aos alunos que 
classifiquem as doenças pesquisadas de acordo com os agentes causadores (bactérias, vírus, fungos, 
protozoários). Aproveite para questioná-los sobre quais medidas preventivas podem ser adotadas no 
caso de doenças que não possuem vacinas, tais como a zika. 

• Reforce a ideia de que, ainda que muitos microrganismos causem doenças, outros tantos são impor-
tantes no combate e na prevenção de doenças, como na produção de antibióticos. Destaque nova-
mente a importância das bactérias e dos fungos como decompositores nas cadeias alimentares. 

• 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. 


