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Unidade 6  
A energia transforma 
 

MATÉRIA E ENERGIA 
Transformações reversí-
veis e não reversíveis 
 

(EF04CI02) Testar e relatar transfor-
mações nos materiais do dia a dia 
quando expostos a diferentes condi-
ções (aquecimento, resfriamento, 
luz e umidade).  

(EF04CI03) Concluir que algumas 
mudanças causadas por aqueci-
mento ou resfriamento são reversí-
veis (como as mudanças de estado fí-
sico da água) e outras não (como o 
cozimento do ovo, a queima do pa-
pel etc.).  

Nesta unidade, abordamos as transformações e qual o papel que a energia exerce nelas. Nossas ori-
entações e sugestões para esta unidade são: 

• Apresente imagens nas quais seja possível perceber a ocorrência de algum tipo de transformação e 
também a natureza dessas transformações. Como exemplo, você pode propor a comparação entre 
diferentes objetos feitos com o mesmo material, como, por exemplo, o plástico, que pode ser que-
brado ou derretido. Discuta essas transformações com os alunos e identifique se eles compreendem 
que algumas transformações alteram os materiais, enquanto outras não. Quebrar um objeto de 
plástico é sem dúvida provocar uma transformação no objeto, mas não no material. Já derreter o 
objeto traz transformação no objeto e no material de que ele é feito. 

• Proponha investigações com materiais que possibilitem perceber que algumas transformações se 
caracterizam apenas como mudanças de estado físico da matéria, tal como o gelo derretendo. Ques-
tione os alunos sobre os fatores que podem ocasionar tais transformações. Amplie as discussões, 
indagando os alunos sobre as possibilidades de as transformações serem reversíveis ou não, tal 
como o gelo derretido que pode ser novamente solidificado. 

• Retome a preparação do bolo utilizada na unidade anterior e questione os alunos se a transforma-
ção do bolo pode ser revertida. Proponha comparações com outras transformações, tais como o 
cozimento de ovos ou carne. Conduza a discussão de modo que os alunos percebam que transfor-
mações são necessariamente dependentes de alguma forma de energia. Inclua discussões sobre o 
papel da energia na realização das atividades humanas e questione os alunos sobre a origem dessa 
energia. Se necessário, retome as discussões sobre as cadeias alimentares da unidade 1. 

• Discuta as formas nas quais a energia está presente no cotidiano e explore os conhecimentos dos 
alunos sobre as fontes possíveis para sua obtenção: o Sol, o vento, o movimento da água, etc. Ex-
plore também a importância do fogo e seus impactos na cultura humana através da História. 

• Explore aspectos ambientais do uso da energia, tais como quais tipos de energia produzem menores 
impactos sobre o meio e contribuem para melhorar a qualidade de vida das populações humanas e 
demais 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 traba-
lhado, 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 7  
Tempo, distância e 
velocidade 

MATÉRIA E ENERGIA 
Transformações reversí-
veis e não reversíveis 
 
Medidas de tempo, 
distância e velocidade 
 

Entender como é feita a medida de in-
tervalos de tempo e de distâncias. 

Compreender o significado de veloci-
dade. 

Identificar as características dos princi-
pais meios de transportes utilizados 
atualmente. 

Nesta unidade, abordamos os conceitos de tempo e de distância, estabelecendo relações entre eles 
para compreender o conceito de velocidade. Abordamos ainda os meios de transporte que utilizamos 
atualmente. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Apresente uma ou mais imagens que mostrem alunos chegando a uma escola por meio de diferen-
tes meios de transporte. Procure incluir opções variadas de transporte, buscando representar a re-
alidade do contexto escolar e proponha uma discussão sobre as diferenças, vantagens e desvanta-
gens de utilizar tais meios de transporte. Aborde aspectos como o tempo necessário ao desloca-
mento e procure relacioná-lo à distância que os alunos percorrem entre a casa e a escola. 

• Para o estudo do tempo, proponha atividades que possibilitem aos alunos perceber e quantificar a 
passagem do tempo, de modo a estabelecer o conceito de intervalo de tempo. Você pode solicitar 
que utilizem relógios para registrar o tempo necessário para realizar diferentes atividades, como ir 
até a escola, fazer uma refeição ou tomar banho. Amplie a discussão para abordar intervalos de 
tempo maiores, como dias, semanas, meses e anos. 

• Para trabalhar o conceito de distância, converse com os alunos sobre unidades de medida que pos-
sam ser facilmente identificadas em instrumentos como réguas e trenas. Explore os conhecimentos 
dos alunos sobre o tema, indagando-os sobre o seu próprio crescimento ao longo dos anos. Você 
pode propor atividades práticas sobre o tema, solicitando aos alunos que encontrem formas simples 
de determinar algumas distâncias, por exemplo, a do percurso entre a casa e a escola. 

• Proponha desafios aos alunos nos quais eles possam relacionar as variáveis tempo e distância, de 
modo a estabelecer o conceito de velocidade. Comparações de indivíduos que percorrem as mes-
mas distâncias em diferentes meios de transporte podem ser úteis. Procure relacionar a velocidade 
com os meios de transporte e discuta com os alunos sobre as vantagens e desvantagens na utiliza-
ção de cada um deles. Você pode pedir que investiguem quais transportes são mais utilizados pela 
família. Os dados podem ser sistematizados em sala de aula com todo o grupo, na forma de quadros 
ou tabelas. 

• 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 
necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 


