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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05   
  
DATA DE ENVIO: 27/11/2020 
DATA DE ENTREGA: 08/01/2021 
Realizar na semana do dia 30/11/2020 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima 
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 
 

A polinização é superimportante na natureza. Por 
meio da polinização, as plantas com flores 

conseguem se reproduzir. No último roteiro, nós 
estudamos a polinização promovida por abelhas, mas 

outros animais também são polinizadores. 
Vem com a professora Flávia na garupa da abelha 

para continuar a investigação! 
 

RECADINHOS IMPORTANTES 

1. Se possível, acesse o nosso site www.cepaequartoequinto.com 

A professora Flávia retirou do livro “Plantas”, disponível para ler e baixar no site, textos 

para este roteiro. Assim você pode ler mais ainda sobre a polinização. 

 

2. A professora organizou as atividades complementares ao final do último roteiro. 

Confere lá o que ela indicou para você! 
 

 

No roteiro 4 você estudou sobre a POLINIZAÇÃO, isto é, o processo de transferência do 

pólen da parte masculina para a parte feminina de outra flor da mesma espécie. Devido a 

polinização, as células feminina e masculina da planta conseguem se encontrar para formar o 

embrião que dará origem a uma nova planta. É por meio da polinização que as plantas com flores 

conseguem se reproduzir. 

Mas não são as abelhas os únicos animais polinizadores. Tudo bem, elas são as campeãs 

na polinização, mas outros animais entre os invertebrados e vertebrados também realizam a 

POLINIZAÇÃO. 

Veja o esquema na próxima página para relembrar: 
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Fonte: Importância dos polinizadores na produção de alimentos e na segurança alimentar global, 2017. 

ATIVIDADE: O desafio dessa atividade é ler os textos e deles retirar as informações solicitadas para 
completar o quadro. Não deixe nada passar, hein! Ah! É importante saber que a corola é o conjunto 
de pétalas de uma flor. 

 

//
/ 

Polinização 
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 QUADRO INFORMATIVO SOBRE PLANTAS E OS DIFERENTES POLINIZADORES 
 

Característica Cor(es) da flor Tipo de cheiro 
Morcegos  

 
 
 

 

Moscas  
 
 
 

 

Borboletas  
 
 
 

 

Besouros  
 
 
 

 

 
a. Qual(is) do(s) animal(is) do quadro você sabia que era(m) um polinizador(es)? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
b. Qual a informação você achou mais interessante sobre os diferentes tipos de polinizadores? Não 
se esqueça de explicar a sua resposta, ok? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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CIÊNCIAS – 4º ANO – II ESCALA 
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Nesta semana continuaremos a investigação 
sobre polinização. Você pode perguntar “Professora, 
por que estudar tanto isso?”. E a professora Flávia 
tem a resposta na ponta da língua: porque a 
polinização é um processo muito, muito importante, 
inclusive para termos alimento em nossas mesas. 

Hoje você lerá um artigo do site “O Eco” escrito 
para adultos. Mas eu tenho certeza que você será capaz 

de entender tudo. Chique demais minhas alunas e meus alunos do quarto 
ano do CEPAE. Fico que é só orgulho! 

--------------xxxx--------------xxxx--------------xxxx--------------xxxx--------------xxxx------------- 
 

Leia o texto com muita atenção e mais de uma vez para compreender as informações 
apresentadas: 
 

32 alimentos do Brasil dependem essencialmente de polinizadores 
Fernanda Wenzel 

 
O 1º Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores e Produção de Alimento no 

Brasil, lançado em fevereiro de 2019, mostra o quanto a agricultura brasileira é dependente 
dos polinizadores, sejam eles insetos, morcegos ou aves. Os pesquisadores avaliaram um total 
de 289 plantas cultivadas e silvestres, utilizadas direta ou indiretamente na produção de 
alimentos. Em 91 delas foi possível avaliar o nível de dependência da polinização, de acordo 
com a seguinte classificação: 

1. Essencial: incremento de 90% a 100% na produção com a ação de polinizadores 
2. Alta: incremento de 40% a 90% na produção com a ação de polinizadores 
3. Modesta: incremento de 10% a 40% na produção com a ação de polinizadores 
4. Pouca: incremento de 0% a 10% na produção com a ação de polinizadores 

Destes 91 cultivos, 69 têm algum grau de dependência da polinização para se 
reproduzirem. 32 (35% do total) têm a polinização como essencial (acerola, castanha-do-
brasil, maçã, maracujá, melancia, melão, tangerina etc), 22 (24%) têm alta dependência (entre 
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elas abacate, ameixa, cebola e goiaba), 9 (10%) têm dependência modesta (entre eles a soja) 
e 6 (7%) estão na faixa de pouca dependência (como feijão, tomate e uva). 

A bióloga Marina Wolowski, que é professora da Universidade Federal de Alfenas 
(MG), foi uma das coordenadoras da pesquisa. Ela explica que o nível de dependência da 
polinização depende das características morfológicas das plantas. Plantas com baixa 
dependência têm um tipo de pólen e uma estrutura de flor que permitem que o pólen seja 
levado pelo vento.“Em outras flores, que dependem dos polinizadores, você tem estruturas 
mais complexas. O pólen acaba tendo uma umidade maior, o grão fica aderido à antera (parte 
masculina da flor), então somente o contato com o polinizador para transferir de uma planta 
à outra”, explica Wolowski. As abelhas são as principais polinizadoras, responsáveis pela 
polinização de 78,9% dos cultivos. 

 
A bióloga ressalta que mesmo produtos menos dependentes têm ganhos de 

produtividade de até 30% com polinizadores. O aumento da qualidade também se traduz em 
maiores lucros: “Permite, por exemplo, colher um fruto de peso maior e mais doce. Quando 
você vê aquele morango perfeitinho, de prateleira de mercado, quer dizer que ele foi todo 
polinizado. Quando tem aquele morango meio tortinho quer dizer que ele não foi totalmente 
polinizado”, explica Wolowski. 
Fonte: www.oeco.org.br. Modificado para fins didáticos. Matéria completa disponível em: 
 https://bityl.co/4YUP 
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Os pesquisadores demonstraram que, das 91 plantas estudadas, 62 tem um aumento 
(incremento) da produção de frutos com a presença dos polinizadores. Ou seja, quanto mais 
polinizadores, mais frutos foram produzidos. 
 
a. Se você fosse um fazendeiro ou uma fazendeira produtora de maçã, gostaria de ter 
polinizadores visitando a sua plantação? Explique a sua resposta. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
b. Gisele foi à frutaria perto de casa comprar morangos para a sua mãe fazer um bolo recheado. 
Geralda, mãe da menina, foi logo dizendo “Gisele, escolha morangos vermelhos e sem tortinhos”. 
Mas ao chegar à frutaria, Gisele encontrou morangos repletos de tortinhos. 
Explique para a menina o que aconteceu para os morangos ficarem assim. Atenção! Quero que 
você escreva como se realmente estivesse conversando com a menina 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. Que característica é comumente encontrada nos pólens de plantas polinizadas por animais?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d. Retorne ao infográfico da página 6. Dentre os animais invertebrados, qual grupo é o maior 
polinizador? E dentre os vertebrados, qual é? (Atenção: respostas completas e elegantes, nada de 
jogar palavras soltas nas páginas.) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

e. Hora de demonstrar a sua perspicácia neste superdesafio. Procure na internet como é uma flor 

do pequizeiro, árvore que produz o pequi tão apreciado em Goiás. Retorne ao roteiro 1 e releia as 

características das plantas polinizadas por diferentes animais. Analise novamente a flor do pequi. 

Tudo feito? Então me responda: quem você acha que é o polinizador do pequi? Não deixe sua 

resposta sem explicação. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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O sumiço das abelhas 
                                            Cristina Santos 

Há muito tempo, os apicultores vêm percebendo o desaparecimento das populações de 
abelhas.  A primeira notícia sobre o desaparecimento delas veio dos Estados Unidos, em 2006, 
quando os apicultores da Califórnia observaram grande perda de colônias de abelhas. No ano 
seguinte, apicultores de vários países da Europa observaram o mesmo fenômeno. No Brasil, 
os apicultores de diversos estados também vêm percebendo isso. E o pior: o número de perdas 
das colônias de abelhas só aumenta! Os pesquisadores deram a este desaparecimento das 
abelhas nas caixas (ou colônias) de criação o nome ‘Desordem do Colapso da Colônia’ 
(DCC). 

A principal causa da DCC tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxicos nas 
lavouras. Os agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar insetos e outros 
organismos que possam atacar as plantações. Além disso, por falta do devido conhecimento, 
os agrotóxicos têm sido aplicados no período da floração – exatamente quando as abelhas 
visitam as flores em busca do néctar e pólen. 

Os principais estudos sobre a diminuição das populações de abelhas foram realizados 
com a abelha da espécie Apis mellifera e tem indicado que produtos químicos existentes nos 
pesticidas contaminam o néctar e o pólen das flores.  Os inseticidas podem provocar 
alterações no comportamento das abelhas. Após visitarem as flores contaminadas, as abelhas 
perdem a sua capacidade de aprendizado e memorização, causando a sua desorientação. Por 
isso, não conseguem mais voltar para a colônia e desaparecem em meio à natureza. 
Fonte: www.chc.org.br. Matéria completa disponível em: https://bityl.co/4YUS 
 
f. Volte a ser o produtor ou a produtora rural de maçãs da outra atividade. Você sabe bem que as 
abelhas são essenciais para produzir a saborosa maça da sua plantação. Sabendo disso e, depois 
da leitura do texto anterior, que cuidados você teria na sua fazenda para garantir uma boa 
produção? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Caso você tenha acesso à internet, sugiro que você acesse a matéria completa sobre o 
sumiço das abelhas na Ciência Hoje das Crianças. Deixe a preguicinha de lado para 
entender melhor o risco que esses preciosos insetos estão correndo em todo o mundo. 
Matéria completa em: https://bityl.co/4YUS 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 4º ANO – II ESCALA 
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E aí, galerinha do quarto ano, tudo certo? 
 

Mais um roteiro de Ciências e o último da 
segunda escala! Tenho certeza de que houve muito 

aprendizado. Além disso, foi ótimo encontrar vocês às 
segundas-feiras nos atendimentos. Fico muito feliz ao 

ver rostinhos empolgados. 
Aproveite as semanas do Natal e Ano Novo para 

deixar os roteiros em dia e fazer as atividades 
complementares, que estão ao final do último roteiro. 

Confira também o nosso site 
www.cepaequartoequinto.com. Tem livros legais lá para 

você baixar. E claro, descanse e celebre com seus 
familiares! 

 
 

Nós estudamos os processos da natureza, como a polinização, de forma separada. 
Mas de fato tudo ocorre junto mesmo, o tempo todo. Para você entender isso melhor, hoje 

estudaremos como diferentes espécies interagem na natureza. É lindo de entender!  
Vamos começar pela leitura de um texto. 

 
 

Na natureza, as espécies interagem de muitas maneiras 
Henrique Caldeira Costa 

 
A Amazônia é o lar de milhares de espécies de plantas, incluindo árvores gigantes. A 

castanheira-do-Pará, também conhecida como castanheira-do-Brasil ou castanheira-da-Amazônia 
(Bertholletia excelsa, para os cientistas), é uma dessas árvores e pode medir até 50 metros, tão alta 
quanto um prédio de 17 andares. Essa espécie ficou famosa no mundo todo por conta de suas 
sementes, as deliciosas e nutritivas castanhas. 

Para uma castanheira produzir castanhas, primeiro ela precisa de abelhas. São elas que fazem 
a polinização das flores da castanheira, transferindo o pólen de uma flor para outra enquanto coletam 
o doce néctar. No Brasil, existem centenas de espécies de abelhas nativas, e algumas das maiores, 
como as mamangavas, são as polinizadoras das castanheiras. 
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As flores polinizadas darão origem aos “ouriços”, como são conhecidos os frutos da 
castanheira-da-Amazônia. Eles são bolotas duras, com uns dez centímetros de diâmetro, pesando até 
dois quilos. Quando maduros, os frutos caem lá do alto. Ziiiiiiuuuuu…. pum! 

 
 
A castanheira-da-Amazônia (foto 
maior), é nativa da floresta 
amazônica de diferentes países, 
incluindo o Brasil. Cada 
castanheira pode viver mais de 
500 anos, mas elas estão 
ameaçadas de extinção, 
principalmente pelo 
desmatamento da floresta. Nas 
fotos menores: abelha 
polinizando flor de castanheira, 
um fruto fechado, um fruto 
aberto e uma cutia. Fotos 
Wikipedia 
 
 

 

 

 

 

Uma vez no chão, os frutos serão abertos por cutias, roedores com dentes poderosos. As cutias 
roem a casca grossa e dura do fruto para pegarem as castanhas que ficam lá dentro. E é aí que coisas 
ainda mais incríveis acontecem. As cutias comem algumas sementes e enterram outras para comerem 
depois. Só que não conseguem achar todas as 
castanhas que enterraram, que acabam germinando, 
dando origem a novas castanheiras! 

Depois que as cutias esvaziam o fruto da 
castanheira, ele vira uma cumbuca aberta no meio da 
floresta, que empoça água da chuva, formando uma 
piscina onde insetos, como mosquitos e libélulas põem 
ovos, e também alguns anfíbios encontrados só na 
Amazônia. O sapo Rhinella castaneotica e a perereca 
Osteocephalus castaneicola colocam seus os ovos lá. 

Abelhas que polinizam as flores, cutias que comem e “plantam” sementes, e insetos e anfíbios 
que se desenvolvem nos ocos dos frutos vazios. Diferentes espécies se relacionando com uma das 
mais belas árvores da Amazônia. São as ‘interações ecológicas’, e elas acontecem em toda a natureza. 
Até na praça, no parque ou na praia, você poderá ver diferentes seres vivos interagindo entre si. É só 
observar bem, cientista! 
Fonte: Henrique Caldeira Costa, Revista Ciência Hoje das Crianças, Dez/2019. 
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 O exemplo da castanheira-da-Amazônia nos informa como as espécies estão relacionadas, 

interagindo umas com as outras, as chamadas interações ecológicas. O autor trouxe alguns exemplos 

mas, com toda certeza, ainda mais seres vivos estão interagindo com as castanheiras como fungos, 

bactérias, aves e muito mais. 

A proposta da atividade é você transformar o texto “Na natureza as espécies interagem de 
muitas maneiras” em um esquema informativo. A professora Flávia explicará com um exemplo: 

 

Alessandra fez uma pesquisa escolar sobre a origem dos alimentos e investigou o macarrão. 
Ela descobriu que o trigo foi plantado no Rio Grande do Sul, depois moído numa fábrica no Paraná. 
De lá, foi para uma indústria do Espírito Santo e, junto com outros ingrediente, originou o macarrão 
do tipo espaguete. Um caminhão transportou até o mercado de Goiânia. A mãe de Alessandra 
comprou, levou para casa e preparou uma deliciosa macarronada para a família. 

Depois de compreender o processo de fabricação do macarrão, ela elaborou o seguinte 
esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

a. Agora você vai reler novamente o texto “Na natureza, as espécies interagem de muitas maneiras” 
e elaborar um esquema que represente as interações ecológicas das espécies. Você pode se inspirar 
no trabalho de Alessandra, mas não precisa, necessariamente, usar retângulos. O importante é que o 
esquema seja compreensível e apresente as interações entre as espécies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantação de trigo 
no Rio Grande do 

Sul 

Fábrica de farinha 
de trigo no Paraná 

Fábrica de 
macarrão no 

Espírito Santo 

Mercado em 
Goiás 

Casa da 
Alessandra em 

Goiânia 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 4º ANO – III ESCALA 
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Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 
 

 

E aí, amorecas e amorecos? Tudo bem? 
Vamos continuar a entender processos da natureza 

envolvendo plantas e animais. 
A dispersão de sementes é um processo que ajuda na 

reprodução das plantas. Se você já teve oportunidade de fazer 
uma caminhada num ambiente natural, é muito provável que 
umas sementinhas pontudas tenham grudado na roupa, ou 

umas verdinhas de ondinha. Eu as conheço como carrapicho, mas você pode conhecer com outro 
nome. 

Pois bem, grudar nas coisas ajuda a semente a se dispersar. Por exemplo, o carrapicho pode 
grudar na pele de um ratinho selvagem e depois cair em outro lugar. Mas qual a vantagem de ir 
para longe? Hum, veja que interessante. Provavelmente haja muitas plantinhas perto da planta 
mãe. Mais longe, a semente pode ser deixada num lugar com menos plantas da sua espécie e poderá 
se desenvolver melhor. Ela, por exemplo, pode ter que competir menos pelo sol, que é fundamental 
para as plantas. 

Por isso, muitas plantas investiram ao longo da sua história — que chamamos de história 
evolutiva — em estratégias para que as sementes se dispersassem, ou seja, fossem para longe da 
planta mãe. Mamíferos e aves podem comer a semente e fazer cocô em outro lugar, como uma ave 
chamada jacu que dispersa pelo coco várias sementes. Ainda pode contar com o esquecimento do 
animal que não se lembra onde enterrou a semente, como a cutia. Além disso, a semente pode grudar 
no pelo do mamífero, como o carrapicho. Tem também as que pegam carona com o vento, como 
ocorre com o ipê amarelo, cujas sementes parecem ter um asa.  Temos também o famoso dente-de-
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leão. Será que você já encontrou algum e soprou? Ao fazer isso, você realizou o papel do vento na 
dispersão das sementes. Sensacional, concorda?  

 
Exemplos de carrapicho. 

 
O jacu dispersa várias sementes, como do café e 
do palmito jussara. 

 
Semente de ipê amarelo 

 
Dente de leão. AS sementinhas são o pontinho 
marrom ao final de uma estrutura que lembra um 
guarda-chuva branco. 

 

 
No texto do roteiro anterior a cutia esquecida dispersava as sementes da castanheira. No 

próximo texto outro mamífero é o espalhador de sementes. Leia com muita atenção, certo? 
 

JARDINEIRAS DA FLORESTA 

                        Henrique Caldeira Costa 

As antas plantam árvores e podem ajudar no reflorestamento, fazendo… cocô! 
Na natureza, há animais que, sem saber, plantam árvores. Muitos deles comem frutos e 

engolem suas sementes inteiras, que depois são liberadas no meio das fezes. Ao caírem em um local 
com condições adequadas, as sementes podem germinar e novas plantinhas nascem! Várias espécies 
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de aves e mamíferos, por exemplo, são “dispersores de sementes”, isto é, as espalham pelo seu habitat 
quando fazem cocô. Quanto maior o bicho, maiores as sementes que ele consegue dispersar. E, aqui 
no Brasil, nesse quesito ninguém ganha das antas! 

As antas são os maiores mamíferos terrestres do nosso país, podendo medir até dois metros e 
meio de comprimento e pesar até 320 quilos. 

 
Cocô de anta. 
Foto: “Casa da Floresta 
” casadafloresta.com.br 

 
De aparência curiosa, as antas (ou ‘tapira’, como são 
chamadas na língua indígena tupi) têm uma pequena 
tromba, mas seus “primos” mais próximos na árvore 
evolutiva não são os elefantes, e sim os rinocerontes e 
os equinos (cavalos, asnos e zebras).Foto Sharp 
Photography / Wikimedia Commons. 

Elas podem ser encontradas em quase todo o Brasil, mas hoje são raras na maioria das regiões, 
pois já foram muito caçadas no passado e sua população diminuiu bastante. Não é à toa que estão 
ameaçadas de extinção. 

As antas comem vegetais, incluindo muitos frutos – mais de 300 tipos diferentes já foram 
registrados como alimento delas. E uma pesquisa recente de cientistas brasileiros, feita na Amazônia, 
comprovou que esses animais podem ajudar no reflorestamento de áreas desmatadas! Os cientistas 
viram que as antas não caminham apenas dentro da mata. Quando existe alguma área degradada por 
perto, elas acabam andando por lá também, onde até preferem fazer suas “necessidades”. E, como o 
cocô das antas tem muita semente, onde antes não havia mato, no futuro pode existir uma floresta 
plantada por antas! 
Fonte: Henrique Caldeira Costa, Revista Ciência Hoje das Crianças, Maio/2019. Modificado para fins 

didáticos. 
 

 

a. Tendo como inspiração os textos lidos, bem como 

as imagens, elabore uma história bem interessante em 

que haja interação entre as espécies na natureza. Você 

pode fazer pesquisa para inserir espécies reais ou 

mesmo inventar algumas, desde que explique bem. 

Não se esqueça: sua história precisa ter um título e 

personagens com interações entre eles. Organize seu 

texto em parágrafos, apresente características dos 

personagens e do ambiente. Faça tudo com dedicação!  
Fonte: Árvore, ser tecnológico 
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________________________________________________________________________________ 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

à A importância da diversidade de insetos para a polinização à https://bityl.co/4ZQk 
à A beleza da polinização em alta definição e câmera lenta à https://ytube.io/3Bb4 
à Dispersão de sementes à https://ytube.io/3Bha 
à Projeto “Sem inseto, em alimento” à http://www.semabelhasemalimento.com.br/ 
à O colorido das flores e a polinização à https://bityl.co/4ZRg 


