
 

CIÊNCIAS 1 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 4º ANO – IV ESCALA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01   
  
DATA DE ENVIO: 29/03/2021 
DATA DE ENTREGA: 19/04/2021 
Realizar na semana do dia 29/03/2021 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

           Oi, garotada! 
Estamos de volta para mais uma semana de estudos científicos! 

Você já entendeu que na natureza os seres vivos estão interagindo. 
Somos todos dependentes das plantas e algas, produtoras de 
energia. Somos também dependentes dos decompositores que 

devolvem os nutrientes para o ambiente. 
No entanto, quando o ser humano causa mudanças no ambiente, 

desequilíbrios ambientais podem acontecer. 
Hoje vamos estudar um exemplo real de como as ações humanas 

podem impactar o ambiente. 
Todo mundo junto comigo!!! 

Professora Flávia 
 

Gatos voltam à vida selvagem e ameaçam espécies nativas de 
Fernando de Noronha 

Evanildo da Silveira 
Atualmente, vivem em Fernando de Noronha mais de 1.300 gatos, para uma população 

humana de entre 4.500 e 6.000 habitantes. 
O gato é a espécie invasora que mais preocupa. Segundo a pesquisadora Tainah Guimarães, 

do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), há três tipos deles no arquipélago: 
domésticos ou domiciliados (aqueles que têm dono e casa); animais errantes ou peridomiciliados (que 
não possuem donos e vivem nas vilas perto de pousadas e restaurantes, e são alimentados por todos); 
e os ferais ou asselvajados (sem donos e que vivem na mata, sem interação com humanos). 

De acordo com Tainah, os domésticos e os errantes predam diversos lagartos e aves nativas 
todos os dias. Os gatos ferais vivem e se alimentam basicamente da natureza. Em Fernando de 
Noronha, estão nas áreas do parque, que são as mais preservadas. Entre suas presas favoritas está a 
mabuia (Trachelepys atlantica), uma espécie de lagarto endêmica do arquipélago. 

Esses gatos também têm colocado em risco a sobrevivências de várias espécies de aves. "Eles 
causam danos diretos por meio da predação de indivíduos adultos ou filhotes de cinco delas listadas 
como ameaçadas de extinção", conta Ricardo Araújo do ICMBio. "Dessas, duas são terrestres 
endêmicas do arquipélago, o sebito (Vireo gracilirostris) e a cocoruta (Elaenia ridleyana), e três 
marinhas, o rabo-de-junco-de-bico-laranja (Phaethon lepturus), o atobá-de-pés-vermelhos (Sula 
sula) e a noivinha (Gygis alba)." 
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Para a médica veterinária Patrícia Pereira Serafini do ICMBio, não se deve menosprezar esses 
eventos. "O impacto de gatos domésticos sobre as aves marinhas em ilhas é um problema mundial e 
tem sido exaustivamente demonstrado". 

Fonte: BBC Brasil. Modificado para fins didáticos. Matéria completa em: https://bityl.co/5zdW 

Leitura: Você já fez a primeira leitura do texto? Se sim, ótimo. Agora 
fará a segunda leitura, para garantir uma boa compreensão. Nada de 
preguicinha, hein?  

Para entender melhor o problema: 
R Fernando de Noronha é um arquipélago brasileiro, isto é, um conjunto de 
ilhas. Confira num mapa onde fica esse arquipélago. 
R Não existiam gatos em Fernando de Noronha. Os gatos foram levados 
para lá pelos seres humanos. 
R Em Fernando de Noronha os gatos são animais exóticos, isto é, que originalmente não 
ocorriam no arquipélago. 
R Os animais que têm origem no arquipélago são chamados de animais nativos. 
R Animais nativos de Fernando de Noronha, como aves e lagartos, não tinham os gatos como 
predadores no passado. 
R Os gatos, por sua vez, não possuem predadores naturais no arquipélago. Sem predadores e com 
muito alimento disponível, aumenta a quantidade de gatos nas ilhas. 
R Ao comer ovos, filhotes e aves adultas, os gatos estão provocando um desequilíbrio ambiental, 
afetando as teias alimentares do arquipélago. 
R Além disso, eles se alimentam de espécies de aves que já estão ameaçadas de extinção. Assim, 
essas espécies ficam ainda mais ameaçadas de desaparecer. 
 

Para Refletir: Quem imaginaria que o gato poderia causar tantos problemas para a fauna 
silvestre? E não é só o gato. Ratos, camundongos e algumas espécies de sapos que não ocorriam no 
arquipélago e foram levadas para lá pelos seres humanos também causam desequilíbrios ambientais. 
Elas também são espécies exóticas e invasoras. 
 
Espécies nativas: espécies originadas num determinado ambiente. 
Espécies exóticas: espécies que se desenvolvem num ambiente que não era 
original delas. 
Espécies invasoras: são espécies exóticas que colocam em risco as espécies 
nativas de um determinado local. 

Fique por dentro: Assista aos vídeos sugeridos para entender melhor sobre espécies nativas, 
exóticas e invasoras. Espécies Invasoras: https://ytube.io/3Fpf  
                                  EcoNaturae Explica: Espécies Exóticas Invasoras: https://ytube.io/3Fph 

De olho na teia: O texto apresenta o nome de algumas espécies nativas 
de Fernando de Noronha. A professora Flávia fez uma pesquisa sobre o que 
algumas delas e algumas outras se alimentam. Leia com atenção as 
informações do quadro da página 3. Depois, organize uma teia alimentar na 
qual essas espécies apareçam. Você pode inserir outras espécies, mas é 
importante que todas essas do quadro estejam na teia. Não se esqueça dos 
produtores (vegetais, incluindo frutos, sementes e folhas) e dos 
decompositores. Construa a teia numa folha e coloque-a junto ao roteiro. 
Faça também uma bela ilustração. 
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Tipo Nome popular Nome científico O que come 
Ave cebito, juriviara-de-

noronha 
Vireo gracilirostris formiga, pequenas aranhas, 

centopeias 
Ave cocoruta Elaenia ridleyana formiga, besouro, frutos  
Lagarto mabuia Trachelepys atlantica cupins, besouros, formigas, 

vegetais 
Anfisbênio* cobra-de-duas-cabeças Amphisbaena ridleyi 

 
caramujo-terrestre 

Caramujo caramujo-terrestre Hyperaulax ridleyi folhas 
* Os anfisbênios são répteis, mas não são cobras, como faz parecer o nome popular.  
 

O problema também acontece em Goiânia: A nossa cidade também tem espécies 
exóticas invasoras que causam problemas ambientais. Leia o texto disponível no site da Agência 
Municipal do Meio Ambiente (Amma) de Goiânia: 

Ações garantem qualidade de vida à fauna silvestre 
 

Para garantir que os animais silvestres de Goiânia sejam preservados, a Amma, através de sua 
Gerência de Proteção e Manejo de Fauna Silvestre, vem desenvolvendo um inventário permanente 
da fauna nativa, promovendo a identificação e a quantificação dos animais existentes. 

Até o início de 2005, a fauna silvestre em Goiânia sofria com o problema da introdução de 
espécies exóticas nos lagos dos parques e bosques. Peixes exóticos e invasores como as tilápias e as 
carpas se proliferavam rapidamente e impediam as espécies nativas de se reproduzirem e 
sobreviverem. 

Atualmente, as unidades de conservação de Goiânia contam com uma grande variedade de 
espécies de mamíferos, aves e peixes. No caso dos peixes, predominam espécies como lambari, 
matrinchã, piracanjuba, caranha, traíra e pintado. 

No caso dos mamíferos, destacam-se espécies de macacos como o mico-estrela, o guariba e o 
macaco-prego, além do gambá e da capivara. No caso das aves, é possível verificar a existência da 
garça-branca, da garça-real, socozinho, quero-quero, socó-dorminhoco.  

Fonte: Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia. Modificado para fins didáticos.  
Texto completo em: https://bityl.co/67DF 

 
Você vai utilizar os seus novos conhecimentos sobre espécies nativas, exóticas e invasoras para 
responder algumas perguntas: 
a. Que espécies nativas encontradas em Goiânia foram destacadas no texto? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Que espécies exóticas e invasoras estavam causando problemas nos parques de Goiânia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. Que problema ambiental essas espécies exóticas e invasoras estavam causando? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tem novidade no próximo roteiro. 

Até lá! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 4º ANO – IV ESCALA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02   
 
DATA DE ENVIO: 29/03/2021 
DATA DE ENTREGA: 19/04/2021 
Realizar na semana do dia 05/04/2021 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

E aí, garotada, tudo certo? 
A cozinha de casa é um verdadeiro laboratório. Nela 

acontecem várias transformações que nem nos damos 
conta. Por exemplo, para fazer um bolo é preciso pegar 

ingredientes como farinha, ovo, manteiga, leite e 
fermento, misturar e colocar para assar. A massa do bolo 

é diferente dos seus componentes separados. O bolo 
assado também é bem diferente da massa ainda crua. 

Isso tudo tem a ver com as nossas próximas investigações científicas. 
Por isso, pegue o avental, ou melhor, o lápis e a borracha e venha comigo! 

Professora Flávia 

Uma volta na cozinha: Peça a ajuda de uma pessoa adulta da sua casa para separar o seguinte 
material: 1 colher de arroz cru, 1 colher de feijão cru, ½ (meia) colher de açúcar, 1 copo de água, 1 
prato. 
Agora prepare duas misturas: 
Mistura 1: coloque o açúcar na água e misture bem, até dissolvê-lo.  
Mistura 2: no prato coloque junto o arroz e o feijão e misture bastante. 
Observe de anote: 
Em qual das misturas é possível ver os componentes? 
________________________________________________________________________________ 

É possível separar os componentes da Mistura 1? E da Mistura 2? Como fazer isso? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tudo junto e misturado: Onde que você observa misturas no seu dia-a-dia, ou seja, aquilo que é 
formado por diferentes componentes? Capriche na resposta! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Misturas por toda a parte 
 Quase tudo na natureza é formado por diferentes componentes, ou seja, é um tipo de 
mistura. O ar, por exemplo, é uma mistura de gases. O solo é uma mistura de areia, argila, pedras, 
húmus e seres vivos. Até a água potável que bebemos é uma mistura de água e sais minerais 
dissolvidos nela. 

 Na primeira atividade deste roteiro você preparou duas misturas. A Mistura 1foi formada por 
água e açúcar. Depois de mexer bem, o açúcar desapareceu na água, certo? A mistura ficou com um 
aspecto igual em todo o copo, isto é, uniforme. Dizemos que é uma mistura homogênea, pois não 
conseguimos distinguir os materiais que a formaram. 

 Já na Mistura 2 foi possível identificar o arroz e o feijão mesmo depois de misturados. A 
mistura tinha um aspecto desigual. Dizemos que é uma mistura heterogênea, pois conseguimos 
distinguir os materiais que a formaram. As partes diferentes dessa mistura são chamadas de fase. Na 
nossa Mistura 2 temos duas fases, uma é o arroz e a outra é o feijão. 

Complemente a aprendizagem com a leitura das páginas 84, 85 e 86 do livro de Ciências. 

Hora do experimento: Misturando e identificando 

Atenção: Antes de iniciar, leia todas as instruções e elabore a hipótese. 

Novamente você precisará de uma pessoa adulta para separar o material com você: 
Material: 4 copos transparentes com água até a metade, ½ colher de sopa de sal, ½ colher de sopa 
de pó de café, 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de sopa de vinagre, 4 pedaços de papel. Importante 
que as colheres sejam específicas para cada material. 

Observação: estamos com medidas que restringem a circulação das pessoas. Por isso, se não tiver 
todo o material em casa, faça com o que tem, ok? 

Modo de fazer:  
- Escreva nos papeis 1. Água + Sal / 2.  Água + Café / 3. Água + Óleo / 4. Água + Vinagre 

- Coloque o copo com a metade da água atrás de cada papel com a informação da mistura. 
- No copo 1 acrescente o sal e misture bem com a colher. Depois retire a colher.  

- No copo 2 acrescente o pó de café e misture bem com a colher. Retire a colher.  
- No copo 3 acrescente o óleo e misture bem com a colher. Retire a colher.  

- No copo 4 acrescente o vinagre e misture bem com a colher. Retire a colher.  
-Espere 1 minuto depois de finalizar todas as misturas. 

 
Hipótese: Em qual dos copos se formarão misturas homogêneas? E misturas heterogêneas? Explique 
a sua hipótese. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Resultado 

A. Desenhe o aspecto de cada um dos copos. Lembre-se de identificar no seu desenho qual é a mistura. 
 

 
 

 
 

 
 

B. Descreva o que aconteceu em cada copo. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
C. Em alguma mistura houve a formação de mais alguma fase? Se sim, em qual(is)? 

________________________________________________________________________________ 

 

D. Releia a sua hipótese. Ela foi confirmada ou não confirmada com sua experiência? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tudo junto e misturado novamente: Após estudar sobre misturas homogêneas e heterogêneas, 
eu aposto que você é capaz de encontrar outros exemplos de misturas do seu dia-a-dia. Investigue 
mais misturas encontradas na sua casa e amplie a lista da página 4.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Para ampliar as aprendizagens, confira os vídeos do canal O incrível pontinho azul 
• O Átomo: a matéria e uma de suas menores formasà https://ytube.io/3Fvk 
• Substância: juntando átomos e formando moléculas àhttps://ytube.io/3Fvm 
• Misturas: as moléculas se aproximam àhttps://ytube.io/3Fvn 
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Conhecimento na prática: Faça as atividades 1 e 2 da página 89 e 3 da página 90 do livro de 
Ciências. Registre as suas respostas nas linhas abaixo.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Beijocas e até semana  
que vem!!! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 4º ANO – IV ESCALA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03   
  
DATA DE ENVIO: 29/03/2021 
DATA DE ENTREGA: 19/04/2021 
Realizar na semana do dia 12/04/2021 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

E aí, meninada? Espero que todo mundo esteja bem! 
O roteiro de hoje começa com a história de uma pessoa bem 

atrapalhada. Será que você a conhece? Hun, eu acho que sim.  
Vamos juntos! 
Professora Flávia 

 
Uma bagunça na cozinha! 

 Já era quase meio dia quando Flávia se deu conta de que era preciso fazer o 
almoço. Ela deu um pulo da cadeira e foi para a cozinha. Seria corrido, mas daria 
tempo. 
 Ela separou quatro medidas de arroz e colocou na vasilha. Pegou 
o pacote de feijão, mediu duas xícaras e... Ai não! Colocou na mesma 
vasilha do arroz. Mas que confusão! 
 E não acabou não. Ela bateu no liquidificador a polpa de maracujá 
e acreditou que estava colocando o açúcar para adoçar. Que engano! 
Ela pegou uvas passas, que ficam numa vasilha parecida com a de 

açúcar, e colocou no suco. Sorte que não colocou para bater de novo. 
Nesse dia a Flávia estava mais atrapalhada do que nunca. Fico 

pensando em quem teve que comer e beber o que ela preparou. Será que tiveram sorte 
ou azar? 
 

 
 
 
 
Socorre aí! Tenho certeza de que você pode ajudar a família da Flávia a ter uma refeição, 
como posso dizer, menos catastrófica. Agora é hora de botar a sua cabeça para funcionar e inventar 
formas de separar as duas misturas que ela fez: a mistura de arroz com feijão crus; e a mistura de suco 
de maracujá e uvas passas.  
Para isso, descreva abaixo como você separaria os componentes de cada uma dessas misturas.  
Obs.: Não existe um jeito certo de separar as misturas. O importante é que você elabore formas que, 
ao final, permitam que os componentes estejam separados. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ler para aprender: 
Como vimos no roteiro anterior, quase tudo é mistura na natureza. Mas o ser humano inventou 
diversas formas de separar as misturas. Aprenda sobre a catação, filtração, decantação e 
evaporação com a leitura das páginas 91 e 92 do livro de Ciências. 
 
 
 
 
 
Hora da experiência: Com certeza você já usou uma canetinha e deve ter a sua cor 
preferida. Mas como são feitas as cores das canetinhas? Será que é uma única cor ou uma mistura de 
cores?  
Você arrisca um palpite? Escreva uma hipótese para a última pergunta acima: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Material: 
- três cores de canetinha 
- caneta ou lápis 
- tesoura de ponta arredondada 
- copo ou vasilha de plástico transparente 
- papel filtro de coar café 
- fita crepe ou durex 
- álcool (DEVE SER MANUSEADO PELO ADULTO) 
 
OBS.: Converse com um adulto da sua casa para lhe ajudar a separar o material e fazer a 
experiência. Essa experiência é bem legal, mas se for difícil conseguir o material, não tem problema! 
Assista ao vídeo do Manual do Mundo, sugerido ao final, e preencha os resultados e conclusão a 
partir dele. 
 
Como fazer (Leia todas as instruções antes de começar. Confira as imagens nas páginas 94 e 95 
do livro para entender a montagem da experiência): 
- Recorte três tiras de papel de filtro com cerca de 2 cm de largura e 15 cm de comprimento; 
- Na parte de baixo da fita cortada, faça uma bolinha cerca de 3 cm do final da fita; 
- Cole a fita de papel, com a bolinha para baixo, no lápis ou caneta; 
- Peça um adulto para colocar um pouco de álcool (uns dois dedos) na vasilha transparente. É 
importante que o álcool não encoste na bolinha colorida; 
- Coloque a caneta ou lápis na borda da vasilha transparente, com a fita encostando no álcool. Lembre-
se, a bolinha não pode encostar no álcool; 

Aprenda com a Kika “De onde vem o sal?” e veja na prática um processo de separação de 
misturas àhttps://ytube.io/3Fyd 
Divirta-se com a música e descubra que existem outras formas de separar misturas à 
https://fbook.cc/3NJ6 
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- Aguarde tempo suficiente para o álcool subir por todo o papel; 
- Você pode fazer com as três tiras, usando um recipiente maior, ou uma tira por vez. 
 
Resultados e Conclusão: 
a. O que aconteceu com as marcas de canetinha em cada tira de papel? Descreva com detalhes. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Como você explica os resultados da experiência? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

c. Cole aqui as tirinhas com o resultado da experiência. 
 
 
 
 
 
 
 
d. Retorne à sua hipótese. Ela foi confirmada ou não? 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Para aprender mais: Realize a atividade da página 98 do livro de Ciências. Registre 
suas respostas nas linhas a seguir. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Prontinho, amorecas e amorecos. Mais uma semana de estudos de Ciências. 

Espero que vocês tenham gostado e aprendido de montão. 

Abraço cheio de carinho, 

Professora Flávia 

O Iberê Tenório também fez esta experiência. Confira no canal Manual do Mundo à 
https://ytube.io/3Fyg 
  


