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Unidade 7  
Saneamento básico 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Necessidade de saneamento básico 
 
MATÉRIA E ENERGIA 
Ciclo hidrológico 
 
Consumo consciente 
 

Reconhecer a importância dos 
mananciais. 

Conhecer como a água é tratada 
e distribuída. 

Conhecer como é tratado o es-
goto. 

Conhecer as formas de trata-
mento e de destino do lixo. 

Refletir sobre as atitudes que 
contribuem para a redução do 
lixo. 

Nesta unidade, abordamos o saneamento básico como forma de manutenção da qualidade do am-
biente e dos mananciais, por meio do estudo do tratamento da água, do esgoto e do lixo. Nossas 
orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Apresente aos alunos uma imagem de um rio poluído, com suas águas cobertas por espuma. Ques-
tione os alunos sobre o significado da imagem e explore as ideias deles, complementando-as e 
questionando sobre o que sabem sobre poluição dos rios. 

• Converse com os alunos a respeito das atividades cotidianas que consomem água. A partir disso, 
apresente dados relacionados à quantidade de água utilizada para a produção de diferentes ob-
jetos e produtos para que os alunos possam refletir sobre o uso da água. Procure trazer dados que 
mostrem o consumo significativo de água em atividades do dia a dia, alertando os alunos em re-
lação a esse consumo, a respeito do qual provavelmente não estejam conscientes. 

• Aborde o tratamento da água e do esgoto, apresentando aos alunos imagens das etapas envolvi-
das em ambos os processos e também das estações em que esses processos são realizados. Para 
ilustrar parte do processo de tratamento de água, pode ser sugerida a construção de um filtro 
caseiro utilizando materiais simples. 

• Converse com os alunos sobre doenças e outros problemas de saúde que podem ser causados 
pelo consumo de água não tratada ou poluída e também pela inexistência de um sistema de tra-
tamento de esgoto. 

• Indague os alunos a respeito do destino do lixo. A partir das ideias deles, converse sobre o que 
são os lixões e os aterros sanitários nos quais ocorre o descarte da maior parte do lixo. Aproveite 
para comentar os impactos que o descarte incorreto do lixo pode trazer ao ambiente, citando a 
possível propagação de doenças e enfatizando a contaminação dos mananciais. 

• 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 tra-
balhado, 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 alu-
nos. 
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Unidade 8  
O Sistema Solar 

TERRA E UNIVERSO 
Constelações e mapas celestes 
 
Movimento de rotação da Terra 
 
Periodicidade das fases da Lua 
 
Sistema Solar 

(EF05CI10) Identificar algumas cons-
telações no céu, com o apoio de re-
cursos, como mapas celestes e apli-
cativos, entre outros, e os períodos 
do ano em que elas são visíveis no 
início da noite.  

(EF05CI11) Associar o movimento di-
ário do Sol e demais estrelas no céu 
ao movimento de rotação da Terra.  

(EF05CI12) Concluir sobre a periodi-
cidade das fases da Lua, com base na 
observação e no registro das formas 
aparentes da Lua no céu ao longo de, 
pelo menos, dois meses. 

Nesta unidade, abordamos o Sistema Solar e alguns de seus astros, os movimentos da Terra e sua 
relação com fenômenos como as fases da Lua e as estações do ano. Nossas orientações e sugestões 
para esta unidade são: 

• Apresente uma imagem do Sistema Solar e questione os alunos a respeito do que sabem sobre ele. 
Pergunte se conhecem alguns de seus planetas. Se necessário, aborde, de modo introdutório, os 
conceitos de estrelas, planetas, asteroides, cometas, planetas-anões, satélites naturais, entre ou-
tros. 

• Descreva o Sol aos alunos. Explique que tipo de astro ele é e questione-os sobre a importância do 
Sol para a Terra. Conduza a discussão de forma que os alunos percebam o Sol como nossa maior 
fonte de energia.  

• Questione a respeito das variações de temperatura percebidas ao longo do dia e introduza o movi-
mento de rotação para explicar essas variações e a ocorrência dos dias e noites. Em seguida, des-
creva para os alunos o movimento de translação. Para dar suporte à sua explicação, você pode uti-
lizar imagens ou simuladores virtuais, ou, ainda, um globo terrestre e uma lanterna representando 
o Sol. Se julgar pertinente, você pode mostrar de que formas as diferentes posições da Terra ao 
redor do Sol associadas à inclinação do seu eixo, ocasionam as estações do ano. 

• Descreva a Lua aos alunos. Comente sobre o tipo de astro que ela é e compare algumas de suas 
caraterísticas com o Sol. Utilize imagens ou simuladores virtuais que mostrem a posição da Lua em 
relação ao Sol e à Terra para explicar as suas fases. 

• Apresente os demais planetas do Sistema Solar, descrevendo algumas de suas características, clas-
sificando-os em rochosos ou gasosos, explicitando as diferenças entre os dois tipos. Você pode des-
tacar algumas comparações entre eles e a Terra, como o número de satélites naturais existentes ou 
quanto tempo cada planeta leva para realizar o seu movimento de translação. 

• Aborde outros tipos de astros, como cometas, planetas-anões, asteroides e meteoroides, expli-
cando algumas das características de cada um deles. 

• 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 9  
Ampliando nossos 
sentidos 

TERRA E UNIVERSO 
Instrumentos óticos 

(EF05CI13) Projetar e construir dispositi-
vos para observação à distância (luneta, 
periscópio etc.), para observação ampli-
ada de objetos (lupas, microscópios) ou 
para registro de imagens (máquinas foto-
gráficas) e discutir usos sociais desses dis-
positivos. 

Nesta unidade, abordamos o uso dos nossos sentidos para perceber o ambiente ao nosso redor e o 
uso de instrumentos que podem ampliar essa capacidade de percepção do ambiente. Nossas orienta-
ções e sugestões para esta unidade são: 

• Apresente a fotografia ampliada de um organismo de pequeno porte conhecido dos alunos, como 
um mosquito, questionando-os de que forma tal imagem pode ter sido obtida. Peça que comentem 
sobre as características do organismo que não seriam observadas se a imagem não tivesse sido am-
pliada. 

• Pergunte sobre os sentidos que possuímos. Conforme as respostas forem surgindo, explicite os ór-
gãos responsáveis pela percepção de cada um deles. Em seguida, proponha atividades que possibi-
litem aos alunos explorar os sentidos, de modo que percebam, por exemplo, variações de tempera-
tura. Questione os alunos a respeito da precisão de cada um dos sentidos, evidenciando as limita-
ções de cada órgão correspondente. Contextualize, no entanto, informando que tais limitações po-
dem ser reduzidas por meio de instrumentos, de maneira a ampliar a percepção. Cite exemplos de 
instrumentos que cumprem essas funções, como termômetros, lupas, óculos, amplificadores, teles-
cópios, etc. 

• Apresente imagens de instrumentos como microscópios e telescópios e converse com os alunos 
sobre as formas como esses instrumentos auxiliam na compreensão do mundo microscópico e do 
Universo. É importante que os alunos percebam a importância do uso de lentes para que o funcio-
namento desses instrumentos. 

• Proponha atividades práticas nas quais os alunos possam construir alguns instrumentos, como um 
megafone, usando materiais simples e presentes no cotidiano deles. Você pode conduzir uma ativi-
dade na qual gotas de água e tiras de papel são utilizadas como lentes de aumento. 

• Discuta com os alunos a importância dos instrumentos que ampliam nossos sentidos no cotidiano. 
Muitos deles podem ser usados por meio de aplicativos de telefones celulares, por exemplo. 

• 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. 


