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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 4º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – II ESCALA - Nº 01   

  

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 27/11/2020 

Realizar na semana do dia 02/11/2020 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Professora Flávia Pereira Lima e alunas do curso de Nutrição da UFG Mariana Camargo e 
Thalyta Antunes. 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

E aí, galerinha do 4º Ano! 

Iniciamos a segunda escala e neste roteiro temos 

companhia. As alunas do curso de Nutrição Thalyta e 

Mariana estão conosco. 

Alguns microrganismos, seres que vocês já conhecem 

muito bem, pegam carona nos alimentos e entram no 

nosso corpo, causando doenças. Neste roteiro você vai entender melhor isso.  

No roteiro 2 você aprenderá os cuidados para que isso não aconteça. 

Vem com a gente! 
ATIVIDADE 1- Leia o texto a seguir para entender melhor o que são as doenças transmitidas por 
alimentos. 

Doenças transmitidas por alimentos 
 

Em todo mundo pessoas ainda comem alimentos contaminados e ficam doentes por causa 
disso. Existe um grupo de doenças transmitidas pelos alimentos. Muitas delas são causadas por 
microrganismos, como bactérias e vírus, que entram no corpo humano por meio da ingestão de água 
e alimentos contaminados.  

Entre os alimentos que mais causam doenças estão frutas, legumes e verduras. Quando 
consumidos crus e mal higienizados, eles podem transmitir bactérias, como as do grupo Salmonella 
e Shigella. 

 
a. Alguma vez você passou mal depois de se alimentar? O que você sentiu, ou seja, quais 

foram os sintomas? O que foi feito para você melhorar? Tente se lembrar e escreva com detalhes. 
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Obs.: Se você nunca passou mal ao ingerir um alimento, você pode fazer essa atividade com 
alguma pessoa da sua casa. Lembre-se de escrever o nome dela. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 2- É hora de entender o que é a salmonelose. 

 
A Salmonella é uma bactéria que pode ser transmitida através dos alimentos mal higienizados 

e causa uma doença que se chama salmonelose. Essa bactéria invade o corpo humano e danifica o 
intestino, fazendo com que haja sinais de náusea, vômito, dores abdominais (na região da barriga) e 
diarreia, podendo ter presença de sangue nas fezes.  

Sabe-se que o período de incubação (período em que a bactéria demora para começar a agir 
dentro do nosso corpo) acontece em torno de 6 a 48 horas. Os sintomas podem durar de um a quatro 
dias e, na maioria das vezes, não é necessário tomar nenhum tipo de remédio. 

 As medidas de prevenção da salmonelose são: a correta lavagem das mãos na hora de 
manipular alimentos; higienização correta dos alimentos; preparação adequada dos alimentos, como 
o cozimento; e o consumo de água potável.  

 
Esta é uma imagem da bactéria 
Salmonella.   
FONTE:https://www.labnetwork.co
m.br/noticias/cinco-fatos-sobre-a-
salmonella-e-seu-diagnostico-
molecular/ 
 

 
Para verificar se um alimento está contaminado é preciso 
fazer um teste. A pessoa passa tipo um cotonete no 
alimento e depois passa o cotonete numa placa. Se houver 
crescimento da bactéria quer dizer que o alimento estava 
contaminado. Nesta imagem, os pontinhos verdes 
demonstram o desenvolvimento da bactéria e indicam que 
a alface estava contaminada com a salmonela. 
FONTE: https://www.bbc.com/portuguese/geral-46920021 
  

a. Semana passada Eteolinda, nossa amiga ET, hospedou-se na casa de sua amiga terráquea 

Leopoldina. Mas coitada da menina! Ela passou mal e foi parar no hospital. A médica disse que ela 

teve salmonelose.  

     Eteolinda achou o nome estranho e não entendeu nada! Então, explique para ela de maneira 
detalhada: o que causa a doença, quais os sintomas, o que fazer para não ter essa doença. 
(É importante você reler o texto e escrever para a nossa amiga do seu jeitinho, como se fosse uma 
conversa, ok? Não é para copiar direto do texto que foi colocado no roteiro.) 
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ATIVIDADE 3- E agora entenda do que se trata a Shigelose (lê-se xiguelose) 
 
A Shigelose é uma infecção causada pela bactéria da Shigella que cresce no intestino e pode 

causar diarreia com sangue, febre, cólicas abdominais (dores na barriga), náuseas, vômitos, dores de 
cabeça e desidratação. Quem está doente pode ter até 20 evacuações por dia. 

O período que demora para essa bactéria crescer varia de 12 a 48 horas. Depois que entra no 
corpo humano, faz com que a pessoa perca a capacidade de absorver água, causando uma grande 
desidratação. 

Essa doença é transmitida de diversas formas. Pode ser transmitida quando uma pessoa com 
as mãos contaminadas aperta a mão de outra pessoa. Outra forma é pelo consumo de alimentos ou 
água contaminados.  

O tratamento da shigelose envolve reidratação oral (ingestão de água) e, em alguns casos mais 
graves, é preciso fazer o uso de antibióticos (remédios). 

 

 
Imagem da Shigella no microscópio. FONTE: 
Prof. Lucia Cangussu (https://bityl.co/4B7e) 
 

 
Imagem da Shigella entrando na célula do corpo 
humano. FONTE: Prof. Lucia Cangussu 
(https://bityl.co/4B7e) 
 

b. Agora que você já sabe um pouco sobre doenças transmitidas por alimentos, marque com 
um X as alternativas que são sobre as doenças estudadas, salmonelose e/ou shigelose. 

 
(A) São doenças transmitidas por um mosquito. 
(B) A forma de prevenção das doenças é pela higienização correta dos alimentos, das mãos e 

cozinhando os alimentos sempre bem. 
(C) As duas doenças são causadas por bactérias. 
(D) O tempo de incubação da salmonelose é de 12 a 48 horas. 
(E) O tempo de incubação da shigelose é de 12 a 48 horas. 
(F) A shigelose não causa uma grande desidratação. 

 
Atividade Complementar: 
Assista ao vídeo “5 chaves para uma alimentação mais segura da Organização 
Mundial de Saúde”à https://ggle.io/3ZQC 
Acompanhe as aventuras do Super Sabão à https://ggle.io/3ZQD 
Uma observação sobre este vídeo: no Brasil é indicado não tomar água da 
torneira; o ideal é filtrá-la. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 4º ANO – II ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES - Nº 02  

  

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 27/11/2020 

Realizar na semana do dia 09/11/2020 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Professora Flávia Pereira Lima, alunas do curso de Nutrição da UFG Mariana Camargo e 
Thalyta Antunes. 

Aluno(a): ________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

Estamos de volta! Agora que você já sabe o que uma má 

higienização pode causar, está na hora de aprender como é a forma 

correta de lavar as mãos e os alimentos. 

Thalyta e Mariana continuam conosco. Elas 

trouxeram para o roteiro orientações muito 

importantes para vocês apresentarem para a sua 

família e deixar todo mundo livre de doenças 

transmitidas por alimentos, porque ninguém quer 

ter dor de barriga, não é? 

 

ATIVIDADE 1- Nunca se falou tanto em lavar as mãos como ultimamente. Lavar as mãos de forma 
atenta e cuidadosa é uma forma de prevenir a COVID-19 e também de evitar outras doenças, inclusive 
as transmitidas por alimentos, como a salmonelose e a shigelose. Por isso, nunca é demais lembrar a 
forma correta de se lavar as mãos. 
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Fonte: Organização Mundial da Saúde 

Agora é hora de treinar! Convide alguém da sua casa, leia as instruções do infográfico e 
lavem as mãos juntos. Depois, escreva abaixo como foi esse momento. Não se esqueça de 
colocar o nome da pessoa que lhe acompanhou. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2- As frutas, verduras e legumes precisam de uma atenção especial ao chegarem dos 
mercados ou feiras. Para a desinfecção é indicado o uso de água sanitária, mas é preciso confirmar se 
a água sanitária da casa tem no rótulo da embalagem essa possibilidade de uso, como no da imagem 
abaixo:  
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Obs.: A cartilha “Boas Práticas para Serviços de Alimentação” da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) tem informações detalhadas sobre a higienização dos alimentos. Confira em: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/boas+praticas_000gvxlwezx02wx7ha0g934vgyu
klkpy.pdf  

 

Depois de verificar o rótulo da água sanitária, basta seguir os seguintes passos: 
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Fonte: Ministério da Agricultura. 

A receita para a água clorada é bem simples: 1 litro de água + 1 
colher de sopa de água sanitária. Se for utilizar dois litros de água, 

coloque 2 colheres de água sanitária. 

a. Chegou a hora de colocar o conhecimento em ação. Peça a ajuda de um(a) adulto(a) da sua casa 
para fazer essa atividade. 
1. Verifique em qual dia serão comprados frutas, verduras ou legumes. 
2. Peça para a pessoa que vai lhe ajudar nessa atividade para comprar água sanitária própria para 
desinfecção dos vegetais (é facilmente encontrada no mercado, mas é importante verificar no rótulo). 
3. Combine o dia para realizar essa atividade. 
4. Separe uma bacia grande e algo para medir a quantidade de água. 
5. Para cada litro de água você colocará, com a supervisão do adulto, 1 colher de água sanitária. Se 
forem dois litros de água, serão duas colheres de água sanitária. 
6. Lave os vegetais de acordo com as orientações do infográfico acima. 
7. Ao final, faça o relatório da atividade. 
b. Relatório 
O relatório é um gênero textual no qual o texto relata algum acontecimento. Pode ser uma experiência, 
divulgar os resultados de uma pesquisa, a participação em algum evento etc. 

Neste relatório você vai apresentar a sua vivência de lavar os vegetais com a pessoa da sua 
família. Nele você precisa escrever: 

● Título 
● Qual atividade foi realizada, com qual objetivo e em que dia. 
● Quem participou 
● O que foi utilizado  
● Como vocês fizeram a atividade 
● O que você e a pessoa que lhe acompanhou acharam dessa atividade 
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Capriche no seu relatório, para que ele expresse este momento que, temos certeza, 
vai ser bem legal!!! 

Que tal tornar a prática de higienizar os vegetais algo da sua 
rotina? Você pode ajudar o adulto da sua casa que cuida da 

higienização das frutas, legumes e verduras toda a semana! 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Atividade Complementar – Separamos alguns vídeos bem legais sobre a lavagem das mãos. 

1. Cante a música “Lavar as mãos” com a Palavra Cantada à https://ggle.io/3ZQL 

2. Higiene Diária das Mãos à https://ggle.io/3ZQM 

3.Aprenda a lavar as mãos corretamente à https://ggle.io/3ZQN 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 4º ANO – II ESCALA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES - Nº 03   
  

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 
DATA DE ENTREGA: 27/11/2020 
Realizar na semana do dia 16/11/2020 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 
 

E aí, amoras e amores? Tudo bem com 
vocês? 

Com o roteiro de hoje vamos começar a investigar as plantas. 
Tem tanta coisa interessante, tantas descobertas! 

Eu estou superempolgada! Espero que você fique também. 
Um abraço com cheirinho de flor de laranjeira. 

Profª Flávia 
 

 
 

Vamos começar cantando uma música muito linda! Se for possível, acesse ao clipe em: 
https://ggle.io/3ZRD 

 
Pomar 

                                           Palavra Cantada 
 

Banana, bananeira 
Goiaba, goiabeira 
Laranja, laranjeira 

Maçã, macieira 
Mamão, mamoeiro 

Abacate, abacateiro 
Limão, limoeiro 

Tomate, tomateiro 
Caju, cajueiro 

Umbu, umbuzeiro 
Manga, mangueira 

Pêra, pereira 

Amora, amoreira 
Pitanga, pitangueira 

Figo, figueira 
Mexerica, mexeriqueira 

Açaí, açaizeiro 
Sapoti, sapotizeiro 

Mangaba, mangabeira 
Uva, parreira 

Coco, coqueiro 
Ingá, ingazeiro 

Jambo, jambeiro 
Jabuticaba, jabuticabeira 
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ATIVIDADE 1- Eu cantei essa música diversas vezes enquanto preparava o roteiro. Espero que você 
tenha cantado também! 
Nosso país tem uma enorme variedade de plantas, incluindo as plantas frutíferas! Dizemos que o 
Brasil tem uma grande “biodiversidade vegetal”. Legal, não é? 

a. Por que esta música se chama Pomar, hein? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
b. Quais dos frutos mencionados na música você conhece? Escreva aqui! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 2- Vamos recordar as partes de uma planta. Para isso, coloque o nome de cada parte 
no retângulo: 
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ATIVIDADE 3 – A reprodução, isto é, ter filhotes, faz parte do ciclo dos seres vivos. Os cachorrinhos 
são filhotes dos cachorros. Os gatinhos, dos gatos. As tartaruguinhas, das tartarugas. Os girinos, dos 
sapos... 
E quem são os “filhotes” das plantas? 
Como as plantas se reproduzem? 
Elabore hipóteses, ou seja, possíveis explicações sobre como é a reprodução das plantas e quem são 
os “filhotes” delas. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 4 – A chave da reprodução das plantas com flores está nas... FLORES! Isso mesmo. 
Para entender como as plantas com flores se reproduzem, é necessário compreender as partes de uma 
flor. 

Mas professora Flávia, por que você escreveu plantas com flores? Ah! Porque existem um 
conjunto de plantas que não possuem flores como, por exemplo, os musgos, as samambaias e os 
pinheiros. 
 

 
Musgo  
Fonte: Wikimedia Commons 

 
Samambaia  
Fonte: Wikimedia 
Commons 
 

 
Pinheiro 
Fonte: Wikimedia Commons  

Você já viu alguma dessas plantas que não possuem flores? Me conta! 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Então vamos conhecer as partes de uma flor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na parte masculina da flor, bem na pontinha, ficam os grãos de pólen. Neles estão as 
células reprodutoras masculinas 

 Na parte feminina da flora, na base, fica o ovário. Nele ficam os óvulos, as células 
reprodutoras masculinas. 

 A maioria das flores tem a parte masculina e feminina na mesma flor, como a flor da 
batata. Mas há espécies que possuem flores somente com a parte masculina e outras com a 
parte feminina. Um exemplo são as flores do mamoeiro. 

A professora Flávia fará um vídeo explicando as partes da flor. Confira no site 
www.cepaequartoequinto.com.  

A flor da batata tem a parte feminina e a parte 
masculina. 
Fonte: Pixabay 

Os mamoeiros produzem flores masculinas em uma 
planta e flores femininas em outra planta. 
Fonte: Wikimedia Commons 

No próximo roteiro continuaremos a investigação!!! 

Parte masculina 

Parte feminina 

Pétalas 

Sépalas 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 4º ANO – II ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES - Nº 04   

  

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 27/11/2020 

Realizar na semana do dia 23/11/2020 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

No Roteiro 3 você aprendeu mais sobre as partes de uma flor. 
Descobriu que no ovário ficam os óvulos e nos grãos de pólen as células 
reprodutoras masculinas. 

Para que haja a reprodução e a formação de um novo ser vivo, o 
grão de pólen precisa chegar até a pontinha do tubo onde fica o ovário. 
Mas como isso acontece se as plantas não andam? 

Ahã! É isso que vamos investigar! 

-xxxxx---xxxxx--- xxxxx---xxxxx--- xxxxx---xxxxx- 

 

Agora é a hora de um exercício de imaginação. Para isso, veja as imagens: 

 
Abelha uruçu da espécie Melipona 
scutellaris. 
Fonte: Guia ilustrado das abelhas 
polinizadoras 

 
 
Flores do abacateiro da espécie Persea 
americana. 
Fonte: Wikimedia Commons 
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A partir deste momento você vai se transformar numa abelha uruçu, moradora de uma 
colônia de abelhas na área rural de Anápolis, GO. 

Todo dia você saia da colônia com uma função: ir ao abacateiro encher a barriga de néctar. 
O precioso néctar é um líquido açucarado que fica na flor.  

Chegando à flor branquinha do abacateiro você utiliza o seu aparelho bucal sugador e, como 
um canudinho, suga o néctar. O problema é que a barriga está longe de encher. O que você faz? 

 
(A) Senta e espera a flor produzir mais néctar. 
(B) Volta com a barriga vazia para a colônia. 
(C) Visita outras flores para buscar mais néctar. 

 
Você, como uma uruçu que é sabe que não vale a pena 

voltar de barriga vazia para a colônia. O melhor é visitar 
diversas flores até encher a barriga. 

Você nota que na suas costas e pernas umas bolinhas 
amarelas ficaram presas, mas não se importa, porque isso 
sempre acontece. Ao chegar na flor de outra pé de abacate,  
percebe que um pouco das bolinhas caíram. 

Depois de visitar algumas flores, você sente que cumpriu a missão. Hora de voltar para a 
colônia para produzir o mel. 

 

 Neste exercício de imaginação você realizou uma das grandes parcerias entre plantas e 
animais: a POLINIZAÇÃO. Perceba: as flores do abacateiro forneceram néctar para a uruçu se 
alimentar. Por outro lado, a uruçu ofereceu uma carona. Como assim? Ao visitar as flores, a uruçu 
ficou cheia de grãos de pólen em seu corpo, as bolinhas amarelas. Ao visitar a flor de outro pé de 
abacate para continuar o lanchinho, um pouco de grãos de pólen caíram na parte feminina da flor. 
Dessa forma, a abelha ururçu forneceu uma carona para os grãos de pólen chegarem às partes 
femininas das flores. Polinização é o transporte do grão de pólen até a parte feminina da flor. 

Quando a célula reprodutora masculina presente no grão de pólen se une ao óvulo que está no 
ovário, forma-se uma novo ser. Este processo se chama FECUNDAÇÃO.  

Com a fecundação forma-se a 
semente. E onde fica a semente? 
Dentro do fruto! Pois depois da 
fecundação o ovário da flor começa a 
se transformar em... FRUTO! Portanto, 
ocorre a FRUTIFICAÇÃO. 

A natureza é mesmo 
surpreendente, concorda? 

 

 

 

 

Melipona com as pernas repletas de grãos 
amarelos. Foto: Georgio Venturieri 



 

CIÊNCIAS                      ROTEIRO 4 3 

A professora Flávia publicou no livro “Plantas” uma explicação sobre a polinização. Leia para você 
entender ainda mais: 
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Fonte: Flávia Pereira Lima et al. “Plantas”. Editora UFG, 2010. 

Você pode acessar este e outros livros no nosso site  www.cepaequartoequinto.com na página 
“Livros” 
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Chegou o momento de colocar a imaginação para funcionar. Inspirado(a) nessas duas 
histórias, elabore a sua história que tenha bichos, plantas, polinização, fecundaçao e 
frutificação. Imagine o cenário, os personagens envolvidos, insira as informações 
científicas que você aprendeu com os roteiros. Não se esqueça do título. Capriche, tá 
bom?! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


