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CIÊNCIAS – 4º ANO – III ESCALA 
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E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

A respiração é um processo essencial para a vida das 
plantas. 

Mas se planta não tem nariz, como faz para ter o 
oxigênio? 

É isso que você vai investigar neste roteiro.  
Vem com a professora Flávia! 

 
Realize este roteiro no dia 08/01 para que haja 

tempo suficiente para você analisar o resultado 
da experiência da Atividade 3. 

 
As plantas respiram 

 Assim como os animais, a plantas respiram 
o tempo todo, sem parar. Mas como elas fazem 
isso se não possuem nariz? 
 Observar uma folha ao microscópio ajuda a 
entender o processo da respiração. Veja a 
representação de um pedaço pequeniníssimo de 
folha vista ao microscópio: 
 
 
 

 

 

A superfície das folhas é cheia de buraquinhos, os estômatos, por onde entram e saem os 
gases. Na respiração entra o ar que tem bastante gás oxigênio e sai de dentro da planta o gás 
carbônico. 

As plantas respiram principalmente pelas folhas que contém mais estômatos. Mas também 
ocorre a troca de gases (entrada de oxigênio e saída de gás carbônico) em outras partes da planta, 
como caule e raiz.  
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Com o uso de um microscópio eletrônico 
que amplia dezenas de milhares de vezes é possível 
ver direitinho o formato dos estômatos na 
superfície de uma folha, como na figura ao lado. 

Assim como os animais, plantas respiram de 
dia e de noite, sem parar. Tem gente que acredita 
que não é bom dormir com plantas no quarto, já 
que elas respiram. Verdade seja dita, se você não é 
alérgico a plantas, não há mal nenhum tê-las no 
quarto. O que elas consomem de oxigênio não vai 
prejudicar ninguém.   
 

--------------xxxx--------------xxxx--------------xxxx--------------xxxx--------------xxxx------------- 
ATIVIDADE 1: Eteolinda, nossa amiga ET, reapareceu com suas 
perguntas interessantes: 

“Pessoal do quarto ano, vocês respiram como 
eu, com o ar entrando pelo nariz. Mas as plantas 
eu não tenho ideia como respiram. Explica pra 

mim, por favor. Estou curiosíssima!” 
 
Mãos à obra! Elabore uma explicação bem completa para 

Eteolinda. Ah, ela pediu pra dizer que quer uma resposta detalhada e 
como se você estivesse conversando com ela. Da última vez teve gente que não conversou 
nadinha com ela. Ai, ai, ai. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Respiração nas 
plantas à entrada 
do gás oxigênio e 

saída do gás 
carbônico 
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 ATIVIDADE 2: Veja quem também voltou, a menina Alessandra! Desta vez ela veio 
apresentar o resultado de um experimento que fez na escola. A professora pediu que ela 
pegasse um saquinho transparente, cobrisse algumas folhas de uma planta que estivesse ao 
sol e depois fechasse o saquinho bem fechado. Ela deveria 
observar o que aconteceria uma hora depois de fazer isso. 
A menina fez tudo de acordo como indicado na atividade. 
Uma hora depois ela verificou o experimento e notou que o 
saquinho estava repleto de gotinhas de água. Ela mandou 
uma foto pra gente visualizar à à à à à à 
 

Agora é a sua vez! Ajude a Alessandra a elaborar uma explicação 
para o resultado deste experimento.  
Dica 1: O vapor de água é a água no estado gasoso. 
Dica 2: O dia estava quente, tanto que Alessandra sentiu suor na 
testa. Ela estava transpirando, ou seja, eliminando água do corpo 
pelos poros da pele. 
Ah! E nada de resposta mais ou menos, chinfrim, sem graça, desmilinguida. A resposta deve ser 
elegantérrima, top das galáxias! 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3: Hora do experimento!  
Você vai precisar de: 1 grão de feijão, 1 copinho, algodão, água, caixa de sapato, tesoura sem 
ponta e fita crepe. 
Como fazer:  
-Faça um furo redondo de 5 centímetros em um dos cantos da tampa da caixa. 
-Umedeça o algodão e coloque no fundo do copinho. Coloque com cuidado o feijão sobre ele. 
- Cole o copinho com a fita crepe dentro da caixa no canto oposto ao furo que você fez. É 
importante que seja no canto oposto ao furo, como no desenho ao lado. Não se esqueça deste 
detalhe!  
- Deixe a caixa em um local iluminado. 
- Molhe o algodão diariamente, sempre fechando a tampa da 
caixa depois. Não encharque demais o algodão. 
- Observe ao longo da semana o que acontecerá. 
 
 
Essa experiência tem tudo a ver com o assunto do 
próximo roteiro!!! Por isso é muito importante montá-la 
até segunda-feira, dia 08/01. 
 

Entrada de luz 
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Vamos iniciar o Roteiro 3 analisando o experimento que você realizou.  
 
a. Descreva o que você observou durante a semana com relação ao crescimento do feijão. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
b. Você notou algo diferente no crescimento do feijão? Explique. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
c. Faça um desenho que represente a experiência depois de uma semana.  
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As imagens abaixo são de um experimento semelhante ao que você realizou, mas com mais 
“andares com furos” na caixa.  

É possível observar que o feijão cresceu em direção à luz. Isso também deve ter ocorrido com 
no seu experimento. Mas planta não enxerga, sabemos disso. Então, por que isso aconteceu?  

Elabore uma explicação para o resultado do seu experimento. Pode ser uma hipótese, isto é, 
uma explicação com o conhecimento que você tem até este momento. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Fonte: Ponto Ciência 
As plantas precisam da luz para sobreviver. Por meio da luz elas conseguem produzir o próprio 

alimento, em um processo chamado FOTOSSÍNTESE. As plantas produzem hormônios (Sim, hormônios!) 
que fazem com que elas cresçam em direção à luz. Não é à toa que o famoso girassol gira buscando os raios 
solares. 

Depois das férias vamos estudar com detalhes a FOTOSSÍNTESE, um processo 
tão essencial para a vida na Terra! 

 
Aproveite as férias para descansar, brincar, desenhar, 

ler um livro, observar a natureza... Seja muito feliz! 
Uma beijoca da professora Flávia 

 


