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Oi, lindezas! 
Estudamos que quase tudo no muno é mistura e  compreendemos 

que os objetos são feitos de diferentes componentes. 
A pergunta é: será que os componentes se mantêm sempre iguais? 

Vamos juntos realizar mais investigações científicas! 
Iniciaremos com um experimento e depois vamos aprender com 

mais atrapalhadas da Flávia que não é, de jeito nenhum, a 
professora de vocês. 

Hora da experiência: Com esta atividade você vai verificar uma transformação nas frutas. 

1. Material: maçã (pode ser também banana ou pera), prato 
2. Como fazer: dê uma boa mordida na fruta. Coloque a fruta no prato e deixa-a perto de você por 
15 minutos.  
3. Hipótese: O que acontecerá com a maçã? Elabore a sua hipótese. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Resultado: Desenhe como ficou a maçã depois da mordida. Desenhe-a novamente após o tempo 
de espera. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conclusão  (Resposta coletiva, após a leitura do texto) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Recado 
Os roteiros de Ciências são utilizados nas aulas síncronas. 

 Não é necessário realizar as atividades antes das aulas. 
A professora Flávia indicará as atividades a serem realizadas em sala e as que 

serão atividade de casa.  
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Investigue: pergunte a algum familiar se conhece alguma forma das frutas não 
escurecerem depois de cortadas. Registre aqui o que você descobriu.  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Hora da leitura: 
É hora do café da manhã 

O domingo amanheceu ensolarado e muito frio. Flávia decidiu preparar um delicioso café da 
manhã. Ainda de pijama – porque é uma delícia ficar de pijama até mais tarde – ela foi para cozinha 
e verificou o que havia na geladeira.  

 

 

 

 

Ela decidiu fazer um cardápio caprichado: torradas com ovos fritos, salada de frutas com 
maçã, banana e pera, suco de laranja, café e chocolate em pó no leite. Ela também acendeu o fogão 
à lenha para esquentar o ambiente. O fogo pegou rapidamente na madeira. 

Flávia colocou a água para ferver e fazer o café. Picou as maçãs, as bananas e as peras. 
Espremeu a laranja para fazer o suco e tirou a forma de gelo do congelador. Depois, colocou o pão 
na torradeira e fritou os ovos. Por fim, misturou o chocolate em pó no leite e mexeu até dissolver 
tudo. 

 

 

 

 

 

 

Até aí tudo bem. Mas... É a Flávia atrapalhada, certo? Ela não percebeu que selecionou o 
modo ultratorrado e o pão queimou. Aflita para abanar a fumaça, deixou cair um copo no chão que 
se espatifou em pedacinhos. Pensa que acabou? Ainda não! A água do café foi esquecida e evaporou 
todinha. O gelo derreteu antes mesmo de ir para o suco, sem falar nas frutas picadas que 
escureceram. Pelo menos os ovos ficaram bem fritos. 
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Entendendo a situação: 
Essa Flávia apronta cada confusão! Mas é possível aprender algumas coisas interessantes. 
Neste dia os alimentos e objetos da cozinha passaram por diferentes transformações. Em 

algumas houve mudanças das propriedades do objeto, em outras não.  
As transformações podem ser de dois tipos: 
• Transformações que alteram as propriedades do material e novas substâncias são 

formadas. Por exemplo, quando um prego enferruja forma-se a ferrugem. Quando um 
papel queima, vira cinza e fumaça. 

• Transformações que não alteram o material: a transformação altera a forma do 
material, mas não as propriedades. Por exemplo, amassar uma lata de refrigerante, rasgar 
uma folha de papel. 

 

Reconhecendo as transformações: O episódio do café da manhã apresenta diversas 

transformações da matéria e tipos de misturas. Vamos organizá-las no quadro a seguir: 
 

Mistura Homogênea Mistura Heterogênea 
  

  

  

  

  

  

  

 
 

Transformação que muda as propriedades 
do material 

Transformação que não muda as 
propriedades do material 
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Aprenda mais: Leia o e entenda por que algumas frutas escurecem depois de cortadas.  

 

Investiga mais 

 

 Na sua casa estão ocorrendo diversas transformações dos materiais. Algumas delas alterando 
as propriedades dos objetos ou alimentos e outras não. 
 Observe as transformações, apresente-as abaixo e explique se são com alteração das 
propriedades dos objetos/alimentos ou não. Há um exemplo para você entender melhor. 
Quebrar um prato: é uma alteração sem mudar as propriedades do objeto. 

Cozinhar um ovo: é uma alteração com mudança das propriedades do alimento. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Por que a maçã escurece logo depois de cortada? 
Porque o golpe da faca libera uma substância que causa o escurecimento. Ao 

cortarmos a fruta, também estraçalhamos algumas de suas células. “Nessa hora, a 

enzima que escurece a maçã é liberada”, afirma bioquímica Maria Inés Genovese, 

da USP. Além disso, o contato com o oxigênio acaba dando uma mão ao trabalho 

dessa enzima – que atende pelo nome de polifenol oxidase e também está presente 

em outras frutas, como a pera e a banana, e na batata. É por isso, aliás, que existe o 

costume de deixar as rodelas ou os palitos de batata na água, antes de mandá-los 

para o fogão. Assim, eles ficam protegidos do oxigênio do ar, e a enzima, inativa. 

Com as maçãs, usa-se outra técnica: pingar gotinhas de limão nas partes expostas. 

“A acidez da fruta cítrica impede a ação do polifenol”, diz Maria Inês. Mas não há 

nenhum perigo em comer esses alimentos depois que estiverem escurecidos. Como 

bem sabem as donas-de-casa, isso não significa que o vegetal esteja estragado.  
Fonte: Revista Superienteressante. Disponível em: https://bityl.co/6YRV 
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Final de escala pede produção textual!!! 

A nossa amiga Eteolinda está de volta para receber uma 

cartinha de vocês, contando as aprendizagens na quarta 

escala. 

 
Relembrando a estrutura da carta à cabeçalho, saudação, texto da carta, despedida, 
assinatura. 
Na aula de Ciências vamos revisar tudo o que foi aprendido na escala para vocês 
produzirem uma cartinha espetacular! 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Recado 
Os roteiros de Ciências são utilizados nas aulas síncronas. 

 Não é necessário realizar as atividades antes das aulas. 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Terminou de produzir a carta para Eteolinda? Então comece a leitura deste 
texto! 

GAMBÁ POLINIZADOR 
Mamíferos brasileiros também ajudam na reprodução das plantas. 

Os beija-flores voam rapidamente para cá e para lá, em busca de néctar, um 
líquido adocicado produzido pelas flores. Durante a procura por essa bebida que lhe dá 
energia, a ave carrega de flor em flor um pozinho, o pólen, e ajuda na reprodução das 
plantas. É a polinização! Porém, muitos outros animais são polinizadores, como abelhas, 
mariposas, alguns tipos de morcegos, lagartixas, moscas e até… gambás! 

Os polinizadores são importantíssimos para a sobrevivência de milhares de 
espécies de plantas, inclusive muitas daquelas que nos servem de alimento. O mais 
interessante sobre esses animais é que ainda há muito o que se aprender sobre eles. E 
para isso, cientistas precisam calçar as botas e ir ao campo investigar. 

Entre os anos de 1992 e 1994, a bióloga Patrícia Morellato foi pesquisar na Mata 
Atlântica do interior de São Paulo, quando se deparou com uma planta estranha, 
chamada cientificamente de Scybalium fungiforme. Diferentemente das plantas que 
estamos acostumados a ver por aí, a Scybalium é uma parasita das raízes de outras 
plantas, e fica escondida no subsolo. Só é possível vê-la quando suas flores brotam 
acima do chão. E que flores estranhas! Miúdas, elas ficam juntinhas umas das outras, 
formando o que os especialistas chamam de inflorescência. O conjunto de flores parece 
um cogumelo vermelho – vem daí o fungiforme (“forma de fungo”, em latim) do seu nome 
científico. 

 

Scybalium fungiforme. 
Foto Felipe Amorim e colaboradores / Ecological Society of Americ 

 
Quando Patrícia viu as inflorescências da planta parasita, pensou: “Quem será o 

polinizador?”. Na época, ela não conseguiu encontrar a resposta, mas sua experiência 
como cientista a fez levantar uma hipótese sobre quem polinizaria as flores rasteiras 
da Scybalium: talvez algum tipo de rato, uma cuíca ou um gambá. 

Quase 30 anos depois, um grupo de professores e estudantes de biologia testou a 
hipótese de Patrícia, usando uma tecnologia que não estava disponível antes: câmeras 
digitais com visão noturna – porque as flores da Scybalium liberam o néctar durante a 
noite. E o que eles descobriram foi surpreendente! 
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Exatamente como Patrícia havia previsto, as câmeras filmaram gambás visitando 
as Scybalium durante a noite para lamber o néctar, e polinizando as plantas. Ratinhos 
também visitaram as flores, mas menos vezes do que os gambás. Durante o dia, as 
câmeras flagraram abelhas, vespas e beija-flores se aproveitando do néctar. 

 

Imagem do gambá polinizador da curiosa planta parasita da Mata Atlântica. 
Foto Felipe Amorim e colaboradores / Ecological Society of America 

 

Além dos gambás, as câmeras especiais também filmaram beija-flores e insetos se aproveitando do 
néctar açucarado. 

Fotos Felipe Amorim e colaboradores / Ecological Society of America 
Mistério resolvido? Só um pouco. Agora, os cientistas querem responder mais perguntas. 
Por exemplo, qual desses animais é o mais importante na polinização da Scybalium? 
Vamos torcer para que a resposta não demore outros 30 anos para ser encontrada, não é 
mesmo? 

 
 

Henrique Caldeira Costa, 
Departamento de Zoologia 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
Sou biólogo e muito curioso. Desde criança tenho interesse em pesquisar 
os seres vivos, especialmente o mundo animal. Vamos fazer descobertas 
incríveis aqui! 

Matéria publicada em 22.04.2021 
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Oi, queridas e queridos! 

Este é o último roteiro do ano letivo de 2020. Que beleza! 
Foram muitos os desafios, mas tenho certeza de que vocês terminam 

este ano letivo com muitos conhecimentos científicos. 
Fui feliz em ser professora de vocês no quarto ano. 

Com carinho, 
Professora Flávia 

 

 

Aprendendo com Gigi: Se existe uma menina curiosa neste mundo é a Gigi. Ela tinha várias 

perguntas sobre o céu e resolveu fazer uma observação. Para isso, ela se sentou no quintal de sua casa 
onde é possível observar o céu por uma longa distância. Ela desenhou no caderno a posição do Sol 
no céu de 2 em 2 horas, do momento que ele nasceu até o momento que ele se pôs. O desenho 
completo das observações de Gigi ficou assim:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Recado 
Os roteiros de Ciências são utilizados nas aulas síncronas. 

 Não é necessário realizar as atividades antes das aulas. 
 

6 h 

8 h 

10 h 

12 h 

14 h 

16 h 

18 h 
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a. O que você interpreta a partir deste desenho? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b. Gigi fez a seguinte anotação abaixo do desenho: 

“Eu observei a posição do Sol no céu da hora que ele 

nasceu, às 6 horas, até o momento em que ele se pôs, 

às 18 horas. Notei que o sol se move no céu.” 

Você concorda com a Gigi? Explique. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Para entender bem: 

Se observarmos as diferentes posições do Sol no céu, como fez a Gigi, temos a percepção 

de que o astro se moveu durante o dia. No entanto, este é um movimento aparente do 

Sol no céu. O sol parece se mover no céu, mas quem de fato o que se move é a Terra! 

O nosso planeta gira ao redor dele mesmo. Um giro completo dura 24 horas, ou seja, 

um dia. A Terra gira em sentido anti-horário, ou seja, contrário ao movimento dos 

ponteiros do relógio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NASCENTE MEIO-DIA 

 
POENTE 
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Localizando no espaço: 

Observar a posição do Sol no céu ajuda a nos localizar, isso porque o Sol nasce no lado LESTE 
e se põe do lado OESTE. Se você estender o braço direito para o lado que o Sol nasce, apontará para 
o LESTE. O braço esquerdo apontará para o OESTE. A sua frente será o NORTE e atrás de você 
estará o SUL. 
 

NORTE, SUL, LESTE E OESTE são os quatro pontos cardeais. 
Retorne ao desenho de Gigi e escreva os quatro pontos cardeais, 

de acordo com a posição de menina. 
 
 

Aprendendo com a Lola – Leia a tirinha e descubra como Lola é uma esperta andorinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As tirinhas da Lola são criação da cartunista Laerte. 
 
a. Será que a Lola concordou com o Sapo sobre o movimento da Terra? Por quê? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b. Se a tirinha continuasse com uma explicação científica feita pela Lola, o que ela falaria para o 
Sapo sobre o movimento da Terra? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Desejo que o conhecimento lhe dê asas para entender o mundo e 

também imaginar coisas belas! 

Com carinho, Professora Flávia 


