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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04   
  
DATA DE ENVIO: 22/02/2021 
DATA DE ENTREGA: 22/03/2021 
Realizar na semana do dia 22/02/2021 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

                              

Oi, amorecas e amorecos! Saudades de vocês!!! 

Espero que todos tenham descansado nas férias. Infelizmente, 

devido à pandemia da COVID-19, o mais seguro é estarmos em 

casa. Por isso, daremos continuidade ao ensino remoto por 

meio dos roteiros. Mas não se esqueçam de que semanalmente 

temos o atendimento às segundas-feiras, às 15h. Retomaremos 

o atendimento de Ciências dia 01/03, ok? 

Vamos continuar a Investigação sobre as plantas, relembrando o experimento do 

roteiro 02 e 03. 
 
 

No roteiro 03 você apresentou o resultado do experimento do feijão plantado na caixa de 
sapato com apenas um buraco. A Teresa me enviou uma foto do experimento dela: 

 
 
     É possível perceber que o feijão 
cresceu para o lado que estava a 
abertura para a entrada da luz.  
       A luz é essencial para as 
plantas e para toda a vida no planeta 
Terra. Vamos entender isso bem 
direitinho. 
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A fotossíntese 
Pergunta rápida: qual é a cor das folhas das plantas? Fácil, fácil, hein? A grande maioria das 

folhas é verde e isso tem um motivo. Veja a representação de uma célula vegetal, ou seja, um desenho 
feito a partir de uma imagem de uma parte da planta observada no microscópio.  
 

 
No interior de uma célula há diversas estruturas como: 
 
      
Núcleo: no qual fica o material genético, ou seja, o DNA. 

 
    
  Cloroplastos: estruturas nas quais ficam uma substância 

chamada clorofila. A clorofila tem a cor verde. 
 
 
 

 Portanto, as folhas são verdes porque possuem CLOROFILA! Mas professora Flávia, eu já 
vi plantas com folhas roxas, já até comi alface roxa, e aí? Pois é, todas as folhas possuem clorofila, 
mas elas também possuem outras substâncias coloridas.  Como essas substâncias se misturam em 
diferentes quantidades nas espécies de plantas, há diferentes tonalidades de verde e ainda há aquelas 
folhas roxas, por exemplo, quando substâncias desse tom são mais prevalentes nas células das folhas. 

Já temos uma boa pista: as células das plantas, principalmente aquelas das folhas, possuem 
uma substância chamada CLOROFILA que capta a luz do sol. Mas ainda falta entender por que as 
plantas precisam de sol. Vamos lá? 

As plantas são seres vivos que não precisam se alimentar de outros seres vivos. Mas elas 
precisam de alimento. Então como consegui-lo? Por meio de um processo chamado 
FOTOSSÍNTESE. 

Começaremos a entender o processo pela palavra. FOTO significa luz e SÍNTESE significa 
produzir, ou seja, se produz algo por meio da luz. E se produz o que? Alimento! Para isso, as plantas 
precisam dos seguintes ingredientes: gás carbônico e água. Com essas duas substâncias mais a luz 
solar as plantas realizam a fotossíntese no interior dos cloroplastos. 

Mas por que nos cloroplastos? Porque neles fica a nossa conhecida CLOROFILA, uma 
substância capaz de absorver a energia dos raios solares.  

Ok, ok, já temos os ingredientes, mas e o resultado? Bom, o resultado da fotossíntese é a 
glicose e o oxigênio. 

 Paradinha - A glicose é um tipo de carboidrato, isto é, um açúcar. No quinto ano você vai aprender 
mais sobre os carboidratos. 

A glicose é uma substância rica em energia. Assim, a glicose produzida nas folhas por meio 
da fotossíntese é utilizada para a planta crescer, produzir flores, frutos e sementes, ou seja, para 
sobreviver e ter descendentes. 

Podemos resumir essa história da seguinte forma: 
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          Luz solar  
 

Gás carbônico    +      Água                 Glicose        +    Gás Oxigênio 
 
 
 

Mas de onde vem o gás carbônico? Um pirulito para quem acertar J 
O gás carbônico vem do ar e entra para dentro das folhas pelos ... Qual o seu palpite? 
Acertou quem disse ESTÔMATOS. Sim, as estruturas que permitem a entrada do gás 

oxigênio para a respiração das plantas é a mesma para a entrada do gás carbônico para a 
fotossíntese. 

A água vem do solo e é absorvida pelas raízes. A luz vem do sol ou da iluminação realizada 
por lâmpadas. 

Portanto, você já sabe quais são os ingredientes da fotossíntese e de onde eles vêm. E os 
produtos? 

A glicose, que é o alimento das plantas, é transportada para todas as partes como caule, 
raízes, frutos. O oxigênio é utilizado pelas plantas na própria respiração e é também liberado, por 
meio dos estômatos, para o ar. 

Analise o desenho abaixo que é um resumo da fotossíntese: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luz solar 

Oxigênio 

Gás 
carbônico 

Água 

Para saber mais 1: As algas e algumas bactérias também são capazes de 
realizar fotossíntese e produzir o próprio alimento. 

 
Para saber mais 2: As algas marinhas são as maiores produtoras de oxigênio. 
A maior parte do oxigênio do ar é produzido por elas. As algas fazem parte 

do fitoplâncton, ou seja, microrganismos que vivem na água e realizam 
fotossíntese. 
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Para ampliar o seu conhecimento sobre a fotossíntese, assista aos vídeos: 
“Como as plantas produzem alimento para crescer?” do canal Instante Biotec https://ytube.io/3Eri 
“Por que as plantas são verdes?” do canal Ciência Todo dia https://ytube.io/3Erg 
 

Hora da Leitura 
 

Se a gente consome oxigênio quando respira, por que ele não acaba? 
Essa é fácil: o oxigênio não acaba porque ele nunca para de ser produzido. Os grandes 

“fabricantes” de oxigênio são os seres vivos clorofilados. As plantas, por exemplo. Por meio do 
processo chamado de fotossíntese, elas transformam o gás carbônico do ar em oxigênio. Para isso 
acontecer, elas precisam de luz (captada pela clorofila das folhas) e água (absorvida pelas raízes). O 
resultado desse processo é o oxigênio e também a glicose, usada por elas como alimento. Ou seja, 
por meio da fotossíntese, as plantas não só garantem a própria comida como produzem oxigênio  

Vale lembrar que a fotossíntese não é a respiração das plantas. Os vegetais também respiram: 
assim como nós, consomem oxigênio e eliminam gás carbônico. 

Fonte: Dúvida Cruel: 80 respostas para as perguntas mais cabeludas. Iberê Tenório e Mariana Fulfaro. Editora 
Sextante. 
 

Você percebeu como ficou mais fácil compreender o texto depois de estudar sobre a 
fotossíntese e a respiração nas plantas? Por isso é tão importante e gostoso aprender: a 

gente entende mais o mundo! 
 
Agora é com você: Organize o seu conhecimento sobre as plantas. Para isso, você fará uma 
síntese em tópicos. Eu vou começar e você continua, ok? É importante que seja bem completo, com 
tudo o que estudamos até agora sobre a respiração nas plantas e sobre a fotossíntese. Se as linhas 
forem insuficientes, continue numa folha e coloque-a junto deste roteiro.  
 
* As plantas respiram dia e noite, sem parar. 
* A superfície das folhas é cheia de buraquinhos chamados ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05   
Realizar na semana do dia 01/03/2021 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima     Aluno(a):_____________________________________ 
 
Leia a notícia a seguir: 
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 E aí, galerinha, tudo bem? Hoje começamos diretamente com uma notícia. Isso 
ocorreu porque é a partir dela que iniciaremos uma nova investigação. Eu imagino que 
você já deva ter uma ideia de qual será a pergunta, não é? Então vamos lá: 
  
Problema a ser investigado: Por que os gaviões-caramujeiros de Grogocema estão morrendo? 
 
Agora é a sua vez. Elabore uma hipótese, ou mais de uma, para explicar o que está acontecendo nesse 
município. Releia a notícia de jornal para você ter ideias. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Síntese do que já sabemos: 
* A morte dos gaviões não é uma morte natural, ou seja, eles não morreram pela idade ou por se 
tornarem alimento de outros bichos. 
* Na região havia muita mata. Há alguns anos as matas foram cortadas e foram plantados soja e milho. 
* Na plantação de soja e milho os agricultores utilizam diversos agrotóxicos, ou seja, substâncias 
produzidas pela indústria para combater pragas nas lavouras. 
 
 
 
 
 
 
A investigação que faremos será por meio da leitura de matérias informativas. Vamos coletar pistas 
para compreender o que tem acontecido em Grogocema. 
 
Leia a próxima matéria: 
 
Agrotóxicos: os perigos do uso abusivo ao meio ambiente, animais e seres humanos 

Nathalia Braz 
Os métodos usados para pulverizar os agrotóxicos nas plantações trazem diversas 

consequências negativas ao meio ambiente e aos seres humanos, principalmente trabalhadores rurais. 
Uma das principais técnicas empregadas nas lavouras, a pulverização aérea consiste na liberação de 
resíduos químicos por aviões agrícolas. Além de contaminar as plantas, o agrotóxico que é aspergido 
entra em contato com a água e os alimentos, fazendo com que os seres humanos sejam direta ou 
indiretamente afetados por esses resíduos. 

Os resíduos dos agrotóxicos consumidos acumulam no organismo, sendo aderidos 
principalmente aos tecidos gordurosos do indivíduo.  

O excesso de agrotóxicos utilizados nas plantações, comentado por Marcus Vinícius 
Polignano, também acomete os animais e compromete a cadeia alimentar. A diminuição e 
desaparecimento de abelhas preocupam ambientalistas e vêm sendo objeto de pesquisas para alertar 
a população. 

FONTE: Faculdade de medicina da UFMG. Modificado para fins didáticos. Disponível em: https://bityl.co/5fT8 
 

Grogocema é uma cidade inventada pela professora Flávia para as atividades investigativas de Ciências do CEPAE. A 
morte dos gaviões representa vários eventos de desequilíbrio ambiental que ocorrem em todo o Brasil. 
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Agrotóxicos e a poluição das águas 
Maior parte dos agrotóxicos não atinge a praga alvo, contamina as águas subterrâneas e superficiais 
e traz graves riscos à saúde 

Por Larissa Stracci  
 

A utilização de agrotóxicos é a 2ª maior causa de contaminação dos rios no Brasil, perdendo 
apenas para o esgoto doméstico, segundo dados do IBGE.  De acordo com o engenheiro agrônomo e 
professor da Universidade Estadual de Campinas, Mohamed Habib, “hoje o Brasil é o maior 
consumidor de agrotóxico do mundo”. “Além disso, mais de 99% dos venenos aplicados na lavoura 
não atingem a praga alvo. Então, pode-se dizer que mais de 99% dos agrotóxicos vão para os rios, 
para o solo, para o ar e para a água subterrânea”, afirma Habib. 

Para o especialista Mauro Banderali, “Quando a água é contaminada por defensivos agrícolas, 
sua detecção e descontaminação é mais difícil e custosa. De modo geral, esses químicos raramente 
são analisados ou removidos das águas, tornando-se uma ameaça à saúde de todos que a ingerem, 
particularmente para substâncias cumulativas”. 

A água poluída com agrotóxicos irá prejudicar diretamente a fauna e a flora aquática. “A 
contaminação das águas pelos agrotóxicos tem efeito direto nos seres vivos que vivem na água, a 
biota de um modo geral. Se o rio for contaminado por um veneno que mata animais, pode ocorrer a 
morte de algumas espécies de peixes menores”, explica o professor Habib. 

Além dos efeitos diretos, o carregamento de agrotóxicos pelos rios e lagos também traz alguns 
efeitos indiretos para a biota aquática e para a saúde humana. “Alguns peixes armazenam os 
agrotóxicos no tecido adiposo e por isso, não sofrem danos diretamente. No entanto, quando nós 
compramos esse peixe contaminado com veneno e o ingerimos, algumas pessoas podem passar mal 
e sofrer algum tipo de intoxicação (envenenamento).” 

 
FONTE: Ecodebate. Modificado para fins didáticos. Disponível em: https://bityl.co/5fTG 

 
Com a leitura das duas matérias foi possível compreender que: 

* Os agrotóxicos são substâncias químicas tóxicas que podem se acumular na gordura do corpo dos 
animais. 
* As chuvas que atingem as lavouras levam grande parte dos agrotóxicos para os rios.  

Agora é com você: 
Com mais essas informações, como você explica a alta mortalidade dos gaviões-caramujeiros em 
Grogocema? Lembre-se, utilize o seu conhecimento para elaborar uma hipótese que explica o que 
está acontecendo. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06   
  
DATA DE ENVIO: 22/02/2021 
DATA DE ENTREGA: 22/03/2021 
Realizar na semana do dia 08/03/2021 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 
 
 
E aí, galerinha? Vamos retomar a nossa investigação 

sobre os gaviões-caramujeiros?  

Todo mundo animado? Espero que sim! 

 
 
Leia o trecho do relatório que a prefeitura de Grogocema recebeu das 
universidades que investigaram a morte dos gaviões-caramujeiros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Retorne à hipótese que você elaborou ao final do roteiro 05 e relei-a. Ela tem alguma 
semelhança com a explicação dos pesquisadores? Apresente as semelhanças e diferenças da 
sua hipótese com relação ao relatório acima. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

RESULTADOS 
- Foram analisados riachos na região de Grogocema e constatou-se uma alta 
concentração de agrotóxicos na água. 
- Os agrotóxicos identificados são frequentemente utilizados em lavouras de soja. 
- Análises nos peixes, caramujos e insetos aquáticos desses riachos demonstraram 
que havia acúmulo de agrotóxico na gordura do corpo deles. 
- Foram realizadas entrevistas com os produtores rurais. Constatou-se um uso 
excessivo de agrotóxicos nas lavouras e a aplicação inadequada, aumentando a 
chances de contaminação do solo, das águas e dos trabalhadores rurais. 
- Foram analisados parte dos órgãos que continham gordura dos gaviões-
caramujeiros encontrados em Grogocema. As análises indicaram altos níveis de 
agrotóxicos.  
CONCLUSÃO 
Pode-se concluir que os gaviões-caramujeiros em Grogocema morreram por 
intoxicação por agrotóxicos. O uso excessivo e práticas inadequadas de aplicação 
de agrotóxicos nas lavoras de soja estão promovendo a contaminação do solo e das 
águas na região. 
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         Você se lembra que já estudamos as interações ecológicas? A polinização e a dispersão 
de sementes são tipos de interações ecológicas nas quais os indivíduos de diferentes espécies 
têm vantagens. Por exemplo, a abelha ganha o néctar da flor e a planta recebe carona para o 
pólen. 
 Mas existem interações ecológicas que são desvantajosas para alguma espécie. Um 
exemplo é a predação. Não é difícil perceber que a vantagem é de quem come e a desvantagem 
é de quem é comido. 
 Exemplo: o gavião-caramujeiro se alimenta de caramujos aquáticos. Dito em outras 
palavras, ele é um predador de caramujos. Nessa relação ecológica, chamada predação, o 
gavião tem vantagem e os caramujos não.  
 Os animais, dentre eles nós, precisam se alimentar de outros seres vivos para sobreviver. 
Lembrando que somente plantas, algas e algumas bactérias são capazes de realizar a 
fotossíntese e produzir o próprio alimento. 
 Uma forma de apresentar essa relação de alimentação é por meio de setas. A seta vai 
sempre do animal que é comido para aquele que come. Assim fica a representação da relação 
entre caramujo e gavião-caramujeiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O caramujo também precisa se alimentar, ora bolas. E o que ele come? Plantas 
aquáticas. Portanto, são predadores de plantas. Vamos representar também: 
 
 
 
 
 
 
 
 E se juntarmos as duas representações fica assim: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Nós temos aqui o esquema da interação alimentar entre três espécies. Em outras 
palavras, uma CADEIA ALIMENTAR. Cada ser vivo envolvido é parte dessa cadeia.  
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 Lembra da energia da glicose, produto da fotossíntese? Bem, quando o caramujo de 
alimenta da planta aquática, parte da energia que estava na planta é transferida para o 
caramujo que a usa para crescer, curar feridas, se reproduzir, sobreviver. O mesmo acontece 
com o gavião. Parte da energia dos caramujos comidos é transferida para ele crescer, curar 
feridas, se reproduzir, sobreviver. 
 Portanto, a cadeia alimentar é uma forma de representar as relações ecológicas e 
também a transferência de energia de um ser vivo para outro. 
 Mas ainda não terminou! Quando o gavião morre ele vai ser decomposto pelos seres 
decompositores, lembra-se deles? São os fungos e as bactérias que estão no solo. Qualquer 
ser vivo que venha morrer será decomposto pelas bactérias e pelos fungos que devolvem para 
o ambiente nutrientes que serão utilizados por outros seres vivos como, por exemplo, pelas 
plantas que absorvem minerais que estão no solo. 
 Logo, para completar a cadeia alimentar, é preciso inserir os decompositores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fungos e bactérias 
 
 
 Agora só falta dar alguns nomes: 

§ As plantas são seres vivos produtores porque produzem a energia que vai entrar na 
cadeia alimentar. 

§ Os animais são os consumidores pois se alimentam de outros seres vivos. Os que se 
alimentam das plantas são chamados consumidores primários. Os que se alimentam 
dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários e por aí vai...  

§ Os fungos e bactérias são os decompositores. Eles se alimentam da urina, fezes e dos 
restos de seres vivos quando morrem, devolvendo ao ambiente os nutrientes. 

 
 Que bacana, hein? A natureza é uma rede das mais diversas interações, está tudo 
conectado.  
 
Para reforçar as aprendizagens, leia com atenção as páginas 10, 11, 14, e 15 do livro de 
Ciências. 
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Faça as atividades das páginas 12, 13, 17 e 18 nas linhas abaixo. Se elas forem insuficientes, 
adicione uma folha do caderno. Não é necessário copiar as perguntas, apenas registre as suas 
respostas, combinado? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07   
  
DATA DE ENVIO: 22/02/2021 
DATA DE ENTREGA: 22/03/2021 
Realizar na semana do dia 15/03/2021 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 
 

Bom dia ou boa tarde, queridas alunas e 
queridos alunos! 

Mais uma semana de estudos. Entendemos o que se passou em 
Grogocema com os gaviões-caramujeiros e aprendemos mais um 

tipo de interação ecológica entre as espécies. 
 No roteiro de hoje vamos ampliar as aprendizagens, nos 
aproximando ainda mais do que acontece na natureza.  

Vamos juntos! 
 

 
Para começar, analise esta imagem: 
 

 
 
 
 
 
 
 
É possível perceber que é um esquema 
mais complexo do que a cadeia 
alimentar. De fato, há várias cadeias 
alimentares representadas, concorda? 
 
Esta representação se aproxima mais 
do que acontece na natureza. Uma 
espécie pode participar de diversas 
cadeias alimentares. Vejamos o sapo: 
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semente da planta à rato à sapo à gavião                OU 
folha da planta à gafanhoto à sapo à gavião           OU 
folha da planta à gafanhoto à sapo à serpente à gavião  
 

A representação mais complexas das relações alimentares na natureza é chamada de TEIA 
ALIMENTAR. Ela demonstra as diversas possibilidades de interação, pois uma espécie pode se 
alimentar ou servir de alimento para várias outras. 
 

Agora é sua vez! 
Construa uma teia alimentar com animais brasileiros. Nada de leão, zebra, girafa, hein! Para isso, 
pesquise o que os bichos comem para elaborar uma teia bem completa. Visite o nosso site 
www.cepaequartoequinto.com e consulte o material disponibilizado na aba “Livros”. Há diversos 
livros sobre animais brasileiros que podem lhe ajudar. Você pode montar a teia com desenho das 
espécies, com colagem, ou mesmo escrevendo o nome delas. Capriche, ok? 
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Em animação! Assista ao vídeo “Onça-pintada e a cadeia alimentar” da WWF-Brasil. Acesse: 
https://ytube.io/3EvV  
Aproveite e assista aos outros vídeos dessa playlist: https://ytube.io/3EvW  e https://ytube.io/3EvX  

 
Para aprender ainda mais! Leia a página 23 do livro de Ciências e faça as atividades das 
páginas 24 e 25. Registre as suas respostas nas linhas abaixo. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


