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PLANEJAMENTO ANUAL SIMPLIFICADO 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências         6º ano de escolaridade 

 

 

Objetivos gerais da disciplina para o 6 ano: 

 

 Compreender o ambiente ao seu redor, enxergando-se como integrante dos 

ecossistemas e como agente responsável pela manutenção e modificação ao 

longo do tempo; 

 Identificar os componentes do ecossistema e as consequências dos impactos e 

desequilíbrio desses elementos para o funcionamento do meio ambiente; 

 Localizar e inserir-se no ambiente e no Universo, relacionando as 

características astronômicas às mudanças que ocorrem no Planeta Terra e 

influências em suas vidas. 

Detalhamento de objetivos, conteúdos e estratégias programados por bimestre: 

Objetivos Conteúdos Estratégias 

1º Bimestre 

- Desenvolver a consciência 

ambiental; 

- Inserir os alunos nas diversas 

esferas do ambiente; 

- Trabalhar as características 

do Meio Ambiente 

- Ecologia (ecossistema, habitat, 

cadeias tropicais) 

- Temas ambientais; 

- Universo. 

- Recolhimento de impressões 

iniciais sobre o M.A. 

- Visita guiada ao Bairro; 

- Aula-passeio ao Planetário. 

2º Bimestre 

- Reconhecer a dinâmica do 

nosso Planeta; 

- Conhecer a influencia da 

Terra nos seres vivos. 

- Dinâmica tectônica; 

- Formação e dinâmica dos solos; 

- Solo e a biosfera 

- Pratica dos solos; 

- Construção de Vulcão. 

 

 

 

 

3º Bimestre 

- Entender o papel da água na 

vida e na estrutura física do 

planeta; 

- Debater doenças veiculadas 

pela água. 

- Estrutura e características da 

água; 

- Propriedades e estados físicos 

da água; 

- Doenças veiculadas pela água. 

- Praticas em sala com água; 

- Debates e pesquisas sobre 

doenças. 

4º Bimestre 

- Compreender o papel dos 

gases na vida e funcionamento 

da atmosfera. 

- Composição e propriedades do 

ar; 

- O ar e a saúde (doenças e 

poluição atmosférica) 

 

- Práticas em sala sobre as 

propriedades do ar. 

 



 

Grêmio Escolar 

 O grêmio é uma organização sem fins lucrativos que representa o interesse dos estudantes e 

que tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. Seu maior objetivo é unir e 

movimentar os estudantes para a discussão de seus direitos e deveres, debatendo assuntos 

diversos sobre escola, comunidade e sociedade. 

 O grêmio é o órgão máximo de representação dos estudantes da escola. Atuando nele, você 

defende seus direitos e interesses e aprende ética e cidadania na prática. 

 As atividades dos Grêmios Estudantis representam para muitos jovens os primeiros passos 

na vida social, cultural e política. Assim, os Grêmios contribuem, decisivamente, para a formação e o 

enriquecimento educacional de grande parcela da nossa juventude. 

 

Possíveis ações do Grêmio: 

-Integrar os alunos e a comunidade, promovendo eventos culturais como projeção de filmes, peças 

teatrais, gincanas, concursos de poesia, coral, festival de dança, de música, etc.; 

-Organização de campeonatos esportivos nas diversas modalidades; 

-Organizar palestras sobre, violência, drogas, sexualidade, meio ambiente, entre outras; 

-Organizar e divulgar campanhas de agasalho, de alimentos e de outros recursos para as 

populações carentes; 

-Organizar o jornal e a rádio da escola; 

-Organizar movimentos para discussão de assuntos de interesse da escola e da comunidade 

escolar. 

 

Membros do grêmio: 

Presidente 
Vice-presidente 
Secretário Geral 
Tesoureiro 
Diretor social, de imprensa, cultural, de esportes, de saúde e meio ambiente 

 

 

E ai, vamos arregaçar as mangas e construir o grêmio da nossa escola?! 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 10/02/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

Conteúdo conceitual:  

- Meio Ambiente 

- Ecossistemas 

- Fatores bióticos e abióticos 

 

Conteúdo procedimental:  

- Verificar as concepções prévias dos alunos a respeito do conceito de Meio Ambiente 

- Construir com os alunos uma definição de ecossistema que se adeque aos conceitos que trazem de sua vida 

cotidiana 

- Identificar ecossistemas próximos  

- Diferenciar e identificar fatores bióticos e abióticos dos ecossistemas 

- Definir fatores bióticos e abióticos que constituem o ecossistema “Escola Municipal Cruzeiro do Sul” 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Estimular a consciência ambiental crítica nos alunos 

- Incentivar a aplicação dos conceitos científicos à realidade cotidiana 

- Aproximar o conceito de ecossistema da realidade dos alunos, identificando a escola, a casa e o bairro como 

ecossistemas complexos 

- Desmistificar a ideia naturalista de meio ambiente e ecossistema, trazendo o meio urbano para esses conceitos 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Elaboração de desenho com as impressões e elementos que compõem o “Meio ambiente” na visão dos alunos 

- Colocação de algumas definições básicas no quadro branco e realização de discussão com os alunos, 

utilizando exemplos cotidianos para definir fatores bióticos e abióticos. 

- Realização de debates com os alunos acerca de suas ideias prévias de meio ambiente e ecossistema 

 

Avaliação: 

- Participação nas atividades e discussões propostas 

- Realização e entrega do desenho  

 

Recursos utilizados: 

- Folhas de papel e giz de cera 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

 

Comentários da aula: 

- A elaboração dos desenhos foi atividade inicial para o curso interessante, pois permitiu identificar as 

concepções dos alunos sobre o meio ambiente, além de estimular a motivação dos alunos. 
 

 

 



 

Figura 1: Exemplos da atividade sobre impressões do Meio Ambiente 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 17/02/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

Conteúdo conceitual:  

- Fatores bióticos e abióticos 

- Organismo, população e comunidade 

- Ecologia 

 

Conteúdo procedimental:  

- Demonstrar os fatores bióticos e abióticos de diferentes ecossistemas naturais e antropizados 

- Conceituar organismo, população e comunidade, na perspectiva da Ecologia 

- Debater a utilização de termos semelhantes de acordo com o paradigma adotado 

- Conceituação de Ecologia e suas áreas de estudo 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Estimular o interesse dos alunos por Ecologia 

- Incentivar a identificação de fatores bióticos e abióticos em situações e locais do cotidiano dos alunos 

- Estimular a identificação dos alunos como componentes dos ecossistemas e como agentes de mudança desses 

locais 

- Desenvolver a capacidade de identificação de populações e comunidades em diferentes tipos de ecossistemas 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Elaboração de cartazes com recortes de jornais e revistas com exemplos de diversos tipos de ecossistemas, 

identificando os fatores bióticos e abióticos presentes; 

- Discussão dos cartazes elaborados, socializando os “resultados” encontrados. 

- Uso de definições por escrito no quadro branco para explanação e discussão sobre os conceitos de organismo, 

população e comunidade. 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 
- Realização e entrega da atividade em grupo (confecção dos cartazes)  

 

Recursos utilizados: 

- Folhas de papel pardo 

- Cola e tesoura 

- Recorte de revistas e jornais  

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

 

Comentários da aula: 

- A atividade de confecção dos cartazes com os recortes de jornal auxiliou na compreensão do conceito de 

ecossistemas, pois desmistificou a ideia de que os ecossistemas são apenas ambientes naturais. Com essa 

atividade, os alunos foram capazes de compreender que ambientes urbanos, antropizados e mesmo os naturais 

ocupados por comunidades humanas são também ecossistemas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 24/02/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

Conteúdo conceitual:  

- Habitat, nicho 

- Adaptação 

- Biomas 

 

Conteúdo procedimental:  

- Definir o conceito de hábito e associá-lo ao conceito de adaptação dos seres vivos 

- Introduzir a ideia de nicho ecológico, associando-os às características específicas dos organismos e as dos 

habitats em que são encontrados 

- Apresentar o conceito e a diversidade de biomas  

 

Conteúdo Atitudinal 

- Possibilitar a identificação das características dos habitats de diferentes espécies 

- Estimular a reflexão sobre as diferentes necessidades dos seres vivos 

- Refletir sobre os efeitos na biota das alterações causadas pelo homem nos ecossistemas 

- Identificar e valorizar a diversidade biológica e ecológica do nosso país 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Em grupos, associar imagens de diferentes seres vivos aos seus respectivos biomas, justificando suas escolhas 

a partir de características específicas dos seres que já conheciam previamente. 

- Discutir as diferentes características dos diferentes biomas exemplificados com o auxílio do quadro branco 

(Imagens dos organismos foram retiradas de sites diversos da internet a partir da ferramenta de busca “Google 

imagens”) 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

- Realização e entrega da atividade em grupo  

 

Recursos utilizados: 

- Imagens de diferentes seres vivos 

- Cola e tesoura 

- Cartolina 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

 

Comentários da aula: 

- A atividade foi interessante para discutir a localização de diferentes organismos, relacionando as adaptações 

desses seres vivos aos ambientes em que vivem e que características permitem essa colonização.  

 

 



 

Figura 2: Exemplos das atividades sobre Habitats de diferentes espécies realizada em sala 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 10/03/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

Conteúdo conceitual:  

- Impacto ambiental 

- Distúrbio 

- Poluição 

- Diagnóstico ambiental 

 

Conteúdo procedimental:  

- Construir um conceito plausível para os alunos de impacto ambiental, advindo de seu cotidiano 

- Diferenciar impacto e distúrbio ambiental 

- Definir poluição e dar exemplos de suas diversas formas na atualidade 

- Introduzir o conceito de diagnóstico ambiental e sua importância na preservação e recuperação de ambientes 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Possibilitar a reflexão a respeito das ações do homem sobre o meio ambiente 

- Compreender melhor os efeitos das modificações antrópicas sobre os ecossistemas 

- Permitir que os alunos diferenciem as mudanças naturais que ocorrem no meio ambiente (como eventos 

cíclicos, estações do ano, furacões, terremotos, etc.) daquelas influenciadas por ações humanas 

- Incentivar atitudes de prevenção do meio ambiente e de identificação de problemas para posterior mudança de 

atitude dos alunos e seus familiares e comunidade 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- A partir das concepções prévias dos alunos, discutir com eles os conceitos de distúrbio e impacto ambiental e 

poluição. Levantar a importância desse tipo de abordagem para a preservação ambiental 

- Com o auxílio de uma ficha de avaliação, com diversos critérios a serem preenchidos, realizar uma visita 

técnica nas ruas do bairro da escola (Cruzeiro do Sul), analisando aspectos ambientais, discutindo suas 

possíveis causas e medidas para mitigar os impactos causados. 

(Os conceitos de impacto e diagnóstico ambiental, assim como as informações para compor a ficha de coleta de 
informações para o diagnóstico foram retiradas de diversos relatórios de impacto ambiental e diagnósticos 

ambientais achados na internet, como relatórios da cidade de Manaus, refinaria de Paulínia, assim como 

dissertações e demais trabalhos realizados por instituições governamentais ou universidades, vide portfólio) 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

- Participação na visita e elaboração da ficha de avaliação para o diagnóstico ambiental 

 

Recursos utilizados: 

- Fichas de avaliação para diagnóstico ambiental 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

 

 



Comentários da aula: 

- A discussão sobre impacto e distúrbio ambiental utilizando exemplos do entorno da escola dos alunos foi 

bastante eficiente para a compreensão dos conceitos, porém, caso não tivessem sido complementados com a 

aula realizada no entorno na escola, poderiam ter ficado abstratos e sem sentido para os alunos. 

- A aula para a realização do diagnóstico do bairro onde se insere a escola se mostrou muito produtiva, tanto 

para a discussão dos conceitos citados acima, como para a familiarização dos conceitos exigidos para a 

realização do diagnóstico. Além disso, foi uma atividade importante para que os alunos pudessem prestar mais 

atenção ao seu próprio bairro e aos problemas pelos quais ele passa graças às atitudes dos moradores. Assim, a 

atividade foi importante para a construção de uma consciência ambiental nos alunos, que poderá chegar 

também à família e vizinhos através dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Municipal Cruzeiro do Sul 
Professora Camilla – Ciências 
6º ano 

Diagnóstico ambiental do bairro e da escola 

Diagnóstico ambiental tem o objetivo de identificar as características dos ambientes, de modo a entender que 

fatores atuam nos ecossistemas e como podemos intervir para melhorar a qualidade ambiental do nosso 

bairro. 

Nome do 
bairro: 

 
 
 

CLIMA  

 Temperatura 
 
 
 
 

 Chuvas 
 
 
 
 

 Umidade 
 
 
 
 

 Sol 
 
 
 
 

 Ventos 
 
 
 
 

TOPOGRAFIA  

 Relevo 
 
 
 
 

BIÓTICO  

 Solo 
 
 
 
 

 Cobertura vegetal 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animais presentes 
 
 
 
 

FATORES 
ANTRÓPICOS 

 

 Presença de esgoto e lixo 
 
 
 
 

 Presença de construções 
 
 
 
 



 

Figura 3: Fotos da saída de campo realizada para elaboração do diagnóstico ambiental do bairro da escola 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 17/03/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

Conteúdo conceitual:  

- Ciclo da matéria e fluxo de energia 

 

Conteúdo procedimental:  

- Compreender a origem da matéria e energia que compõe cada um dos organismos dos ecossistemas 

- Diferenciar a ciclicidade da matéria da unidirecionalidade da energia nos ecossistemas 

- Dar a noção aos alunos sobre a importância da energia solar em nosso planeta, visto que, em ultima análise, 

toda a energia dos ecossistemas provém do sol, entrando nos ambientes a partir dos produtores primários 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Possibilitar a reflexão sobre o respeito que devemos dispensar aos ecossistemas e organismos, uma vez que 

todos somos provenientes do mesmo tipo de matéria, que vem sendo apenas transformada ao longo dos anos  

- Conscientizar os alunos sobre os diversos tipos de energia existentes na natureza e como esse é um recurso 

escasso (já que apenas 10% da energia passa de um nível trófico para o outro), sendo necessário assim que 

economizemos energia de todas as formas possíveis 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- A partir dos conhecimentos prévios dos alunos sobre cadeias alimentares, discutir com eles sobre a passagem 

de energia e matéria através da alimentação dos organismos. Salientar que ao longo da cadeia, a matéria pode 

ser “reciclada” com o auxílio dos organismos decompositores. 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

 

Comentários da aula: 

- Apesar de ser um tópico um pouco complicado da matéria, por ser bastante abstrato, os alunos conseguiram 

compreender os pontos desejados com os esquemas e explicações dadas com o auxílio do quadro branco. 

Porém, é possível que o processo avançasse mais caso tivesse sido possível a utilização de vídeos ou mesmo 

dinâmicas com materiais diversos. Infelizmente, a falta de recursos e materiais na escola impossibilitaram o uso 

dessas estratégias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 24/03/2014 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

Conteúdo conceitual:  

- Fotossíntese e cadeias alimentares 

- Revisar os demais conteúdos do bimestre 

 

Conteúdo procedimental:  

- Compreender a dinâmica de passagem de matéria e energia pelos diferentes níveis tróficos do ecossistema 

- Explicar o processo de fotossíntese e seu papel em converter a energia luminosa em química, que pode ser 

assimilada e usada pelos seres vivos em geral 

- Entender os diferentes níveis tróficos, seus papeis no ecossistema e a limitação energética nos ecossistemas 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Possibilitar a reflexão sobre a importância dos produtores primários para os ecossistemas 

- Compreender a importância do sol para a vida na Terra e da interconexão entre todos os seres 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- A partir dos conhecimentos prévios dos alunos sobre cadeias alimentares, discutir com eles sobre a passagem 

de energia e matéria através da alimentação dos organismos. Salientar que ao longo da cadeia, a matéria pode 

ser “reciclada” com o auxílio dos organismos decompositores. 

- Esquematizar o processo de fotossíntese no quadro, explicando suas etapas, reagentes e produtos 

- Discutir o papel do sol com os alunos, instigando-os a refletir porque ele sustenta toda a vida no planeta 

- Através do uso da “Carta da Terra para crianças”, relembrar as discussões já realizadas sobre o respeito ao 

meio ambiente e nossa responsabilidade sobre o planeta 

(Carta da Terra – adaptada de: 

http://www.parceirosvoluntarios.org.br/images/Capa/file/CTparacriancasNAIA.pdf) 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

- Cópias da adaptação da carta da Terra para crianças 

 

Comentários de aula: 

- A revisão do conteúdo com a Carta da Terra foi uma estratégia interessante, pois ao mesmo tempo em que 

permitiu retomar tópicos sobre a consciência ambiental, discutidos no início do ano, permitiu que eles vissem 

novos propósitos da preservação ambiental. 

- Apesar de a compreensão ter parecido boa entre os alunos com a explanação sobre cadeias alimentares no 

quadro, seria mais eficaz e interessante se pudesse ser realizado algum jogo ou dinâmica com os alunos. Isso, 

porém, demanda material e tempo maior para planejamento, sendo esses os motivos que impediram a realização 

dessa vez 

 

http://www.parceirosvoluntarios.org.br/images/Capa/file/CTparacriancasNAIA.pdf


Escola Municipal Cruzeiro do Sul 
Professora Camilla – Ciências 
6º ano 

Carta da Terra para as crianças 
 

Junto com todos os povos da Terra nós formamos uma grande família. E cada um de nós compartilha a responsabilidade 

pelo presente e pelo futuro bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. Somos parte de um 

grande universo. Nesse universo, nosso planeta é cheio de vida, com muitas plantas, animais e pessoas. Juntos, 

formamos uma única comunidade de vida, onde dependemos uns dos outros para garantir nossa sobrevivência no 

planeta. 

Infelizmente, existem guerras, pessoas que têm fome, que não têm casa, nem escola, que estão doentes e que não têm 

ajuda médica. Além disso, existem pessoas que fazem mau uso da água, da terra e do ar; que maltratam os animais, as 

plantas e outras pessoas. 

 

Como nós podemos proteger a Terra 

Nós faremos pequenos esforços diários, para transformar as coisas ruins em coisas boas. Iremos tratar a todos muito 

bem e dividir melhor o que temos. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos com muito mais alegria e 

felicidade! 

Além disso, pediremos um maior esforço por parte dos adultos: nossos pais, parentes e vizinhos para que se empenhem 

em construir um mundo melhor para todos: que seja justo, sustentável, que respeite os direitos humanos, que preserve 

a natureza e defenda a ideia da paz. 

 

1. Conheça e proteja as pessoas, animais e plantas: 

- Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem  

- Peça que todos tenham proteção; 

- Lute contra a matança indiscriminada de animais; 

- Cuide das plantas 

 

2. Sempre respeite estas três coisas: 

- A vida de todo e qualquer ser vivo; 

- Os direitos das pessoas; 

- O bem estar de todos os seres vivos. 

 

3. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece: água, terra, ar... 

E defenda a ideia de que todos têm direito a esses bens naturais. 

 

4. Mantenha limpo o lugar onde você vive: 

- Economize água; 

- Jogue o lixo no lixo; 

- Procure manter todas as suas coisas em ordem; 

- Separe o lixo seco do orgânico; 

- Adote a idéia dos “três erres”: 

Reduzir 

Reutilizar 

Reciclar 

 

5. Aprenda mais sobre o lugar em que você vive 

Sobre os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. Conheça e 

valorize o lugar onde vive e compartilhe com outros o que você sabe. 

6. Todo mundo deve ter o que necessita para viver! 



Não deve existir a miséria. Procure desejar ter somente o que realmente precisa. Aprenda a compartilhar o que tem e 

defenda sempre que: 

- Todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade; 

- Todas as crianças devem ter acesso à escola; 

- As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais. 

 

7. Todas as crianças são igualmente importantes 

- Todas as crianças devem aprender e crescer juntas; 

- As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. 

 

8. Sempre defenda a ideia de que qualquer criança: 

- menino ou menina, 

- de família rica ou pobre, 

- negra, branca ou de qualquer outra cor, 

- deste ou de outro país, 

- que fale nossa língua ou não, 

- cristã, muçulmana, de qualquer outra religião ou mesmo as que não têm religião... ... tenha comida, casa, família, 

escola, amigos, brinquedos, alegria e, se estiverem doentes, médico e medicamentos. 

 

9. Diga sim à paz e não à guerra 

- Procure viver em harmonia com todo mundo; 

- Ajude as pessoas que estão a sua volta e ofereça a elas a sua amizade; 

- Colabore para que mais pessoas apreciem as coisas boas e bonitas do nosso planeta; 

- Cuide e ame as outras pessoas, animais e plantas: em casa, na escola e na sua comunidade ou cidade; 

É preciso empenhar-se para que o Homem não faça guerras novamente, nem produza mais armas. Devemos nos 

esforçar para que haja paz em todo o mundo. 

É preciso que todos se entendam e se ajudem mutuamente. 

 

10. Estude, dando especial atenção para aquelas coisas que o ajudarão a conviver melhor com as outras pessoas e 

com nosso planeta. 

- Quanto melhor se educar, melhor saberá viver; 

- Utilize os meios de comunicação para lhe ajudar a compreender as dificuldades e problemas que as pessoas ao redor 

do mundo enfrentam; 

- Estude com maior interesse os assuntos que lhe ajudem a ser uma pessoa melhor e a buscar alternativas para tornar o 

mundo um lugar melhor de se viver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 31/03/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

Conteúdo conceitual:  

 

- Avaliação escrita bimestral (não foi possível aplicar prova – motivo de saúde) 

 

Conteúdo procedimental:  

 

- Sistematizar os conteúdos aprendidos durante o bimestre por meio das respostas à avaliação escrita 

 

Conteúdo Atitudinal 

 

- Possibilitar a reflexão sobre os conteúdos trabalhados durante o bimestre 

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

- Realização de avaliação escrita bimestral 

 

Avaliação: 

 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

 

Comentários da aula: 

- Por motivos de saúde, não pude comparecer a nenhum dos dois blocos didáticos do 6º ano. Por motivos 

organizacionais do colégio, não foi possível que nenhum professor auxiliar aplicasse a avaliação nas turmas, 

sendo isso feito na semana seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escola Municipal Maria Isabel (Cruzeiro do Sul) 

Disciplina: Ciências 

Professora: Camilla Guimarães 

Nome: 

Turma:      Data: 

 

Prova do 1º Bimestre  

 

1) Leia a reportagem abaixo (publicada no site da prefeitura de Mesquita) e responda as questões: 

 

Cruzeiro do Sul mais limpo (Publicado em 15/10/13) 

Agentes da Semuam voltam ao bairro para concluir trabalho de dragagem, desassoreamento e limpeza de canal 

Técnicos da secretaria de Meio Ambiente (Semuam) voltaram à Rua Nathália, no bairro Cruzeiro do Sul, na 

manhã desta terça-feira, dia 15 de outubro, para concluir o trabalho de dragagem (retirada do excesso de logo no fundo do 

leito do rio) do canal que corta a rua. Entulho e muito lixo também foram retirados do local. Engenheiros da Semuam 

fizeram uma análise das árvores que podem ser podadas. Algumas terão que ser retiradas por atrapalhar o trabalho de 

remoção do entulho de dentro do canal, que visa evitar possíveis transbordamentos. 

A ação foi realizada graças à reivindicação de um morador da área. Mas muitos outros moradores ainda despejam 

lixo no local. A dona de casa Eliene Luís Pinheiro mora há 12 anos na Rua Nathália e elogiou a ação do governo, mas 

reclamou da falta de conscientização dos vizinhos. “Há anos que não limpavam esse canal. Quando enche, a minha casa 

fica alagada e eu já perdi muitos móveis. Depois da dragagem melhorou, o trabalho da prefeitura é uma maravilha. Mas 

os vizinhos também tem que zelar e contribuir com a limpeza. Eles ainda despejam vários sacos de lixo. As pessoas têm 

que ser conscientes, porque a responsabilidade não é só do prefeito, mas de todos nós”, afirma. 

O trabalho de prevenção às enchentes causadas pelas chuvas de verão está sendo intensificado em Mesquita. Em 

breve uma retroescavadeira de esteira estará sendo utilizada no Rio da Prata, em Jacutinga e posteriormente em todos os 

rios e canais da cidade, tudo para evitar transtornos causados pelas chuvas. 

 

a) Em que área do município de Mesquita foi realizada a dragagem citada no texto? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Porque é importante que se retire o entulho do canal? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

c) Como o lixo chega ao canal que cruza o bairro Cruzeiro do Sul? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

d) O que você faria para conscientizar os moradores a cuidarem mais do bairro da nossa escola? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Lembrando-se das nossas aulas e discussões em sala de aula, identifique abaixo os fatores bióticos e abióticos 

presentes na sua casa (nas aulas identificamos esses fatores presentes no ecossistema sala). 

Bióticos:__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Abióticos:_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Em muitas épocas do ano pinguins são encontrados mortos em vários locais da costa brasileira. Usando 

conceitos ecológicos (como habitat, nicho e adaptação, por exemplo) explique porque esses animais não 

são capazes de sobreviver em nossos mares. 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4) Tente explicar com suas palavras o que é impacto ambiental dando um exemplo que você já tenha visto 

em algum lugar que visitou 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

5) Complete a cruzadinha com ajuda das definições das palavras abaixo 

 

Verticais:     (1) ______________ ambiental. Levantamento de características de um local para avaliar seu 

estado de conversação 

          (2) Local onde os organismos se estabelecem durante a vida, tirando dele alimento e proteção 

Horizontais: (3) Local que reúne características bióticas e abióticas, que interagem formando um sistema 

complexo 

          (4) Luz _______. Essencial para a vida no planeta. Dela vem o calor e energia necessários para 

manter os ecossistemas funcionando. 
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6) Ao contrário da matéria, a energia flui pelo ambiente, entrando nele através de um grupo de organismos 

e sendo passada para outros pela cadeia alimentar até que acabe, sendo necessárias constantes entradas 

de energia para manter o sistema funcionando. Por que grupo de organismos e através de que processo a 

energia (vinda da luz solar) entra nos ecossistemas? 

 

a) Bactérias; Fotossíntese 

b) Plantas; Decomposição 

c) Plantas; Fotossíntese 

d) Fungos; Predação 

 

 

7) Faça abaixo um slogan (um tipo de frase de efeito usada muito usada em propagandas) para diminuir a 

produção de lixo em nossa escola!!! (Você pode fazer em forma de grafiti ou desenho também!) 
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PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 07/04/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

Conteúdo conceitual:  

- Introdução à astronomia (não foi dada devido à falta d’água na escola) 

- Aplicação de avaliação bimestral 

 

Conteúdo procedimental:  

- Iniciar o estudo dos astros e sua importância para a vida no planeta e para a dinâmica dos processos físicos e 

climáticos da Terra 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Suscitar a discussão sobre nossa localização no Universo e em nosso planeta, relacionando-as com a 

localização em nossa escola, bairro e cidade 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Iniciar a introdução do estudo dos astros pedindo que os alunos se localizem no espaço, tentando estimular a 

organização da posição mais específica (sua casa/escola, bairro, cidade...) para que ai então comece a 

extrapolação para o universo 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

 

Comentários da aula: 

- Em razão da falta de água durante um dia letivo inteiro não foi possível dar o conteúdo programado no dia. 

Apenas a avaliação bimestral foi dada e a aula foi transferida para a semana seguinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 14/04/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

Conteúdo conceitual:  

- Introdução à astronomia  

 

Conteúdo procedimental:  

- Iniciar o estudo dos astros e sua importância para a vida no planeta e para a dinâmica dos processos físicos e 

climáticos da Terra 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Suscitar a discussão sobre nossa localização no Universo e em nosso planeta, relacionando-as com a 

localização em nossa escola, bairro e cidade 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Iniciar a introdução do estudo dos astros pedindo que os alunos se localizem no espaço, tentando estimular a 

organização da posição mais específica (sua casa/escola, bairro, cidade...) para que ai então comece a 

extrapolação para o universo por meio da elaboração de uma carta a ser enviada para um amigo 

extraplanetárias. 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

 

Comentários da aula: 

- Apesar da dificuldade inicial em abstrair e realizar uma carta para uma pessoa imaginária em outro planeta, a 

atividade foi bastante proveitosa para trabalhar os pontos de referência dos alunos e também para exercitar a 

construção de cartas, gênero textual pouco trabalhado na disciplina de Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 21/04/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

  

CONSELHO DE CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 28/04/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

  

Conteúdo conceitual:  

- Estrutura do Universo e do nosso Sistema Solar  

 

Conteúdo procedimental:  

- Iniciar o estudo dos astros e sua importância para a vida no planeta e para a dinâmica dos processos físicos e 

climáticos da Terra 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Suscitar a discussão sobre nossa localização no Universo discutindo as condições que possibilitaram o 

surgimento da vida na Terra e as possibilidades que essas se repitam. Entender e discutir também outros 

fenômenos astronômicos, como eclipses e surgimento de buracos negros. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Começar a aula relembrando os conceitos sobre localização que vimos em sala na ultima aula. A partir disso, 

iniciar a discussão sobre a estrutura do Universo a partir dos termos que conhecem sobre astronomia. Com 

ajuda da definição de alguns termos novos no quadro, elaborar uma organização mental do Universo. Já com o 

sistema solar, será usado o modelo construído com os materiais listados abaixo, com o qual se pode analisar os 

conceitos de órbita, a influência solar nos planetas, comparação dos tamanhos dos planetas e etc. 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

- Sistema solar construído com bolas de plástico e de isopor, cano de PVC, fio de nylon e tinta guache 

 

Comentários da aula: 

- Devido à grande dificuldade dos alunos com os pontos de localização (como cidade, bairro, estado), a 

retomada, com auxílio do mapa que tem nos próprios cadernos, foi importante para que compreendessem com 

mais clareza onde estão localizados e entender a grandeza do Universo. 

- A construção do móbile com os planetas auxiliou muito no interesse dos alunos, pois conseguiram ter maior 

noção da escala de tamanho entre os planetas. Caso houvesse maior quantidade de material disponível, seria 

também interessante a construção de móbiles pelos próprios alunos, para afixar em outros lugares pelo colégio 

ou mesmo para que alguns deles levassem para casa. 

- Por questões materiais não foi possível colocar os planetas em escala em relação à distância do sol, por isso 

seria interessante desenvolver uma outra estratégia para isso, como construção da escala com ajuda de desenhos 

ou esquemas em papel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 05/05/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

 Conteúdo conceitual:  

- Movimentos do planeta Terra 

- Estações do ano 

- Dia e noite 

- Marés 

 

Conteúdo procedimental:  

- Relacionar o movimento de rotação à ocorrência do dia e da noite, refletindo sobre o comprimento do dia e 

noite dependendo na latitude estudada 

- Detalhar o processo que origina as diferenças climáticas vistas durante as estações do ano e sua relação com o 

movimento de translação e o eixo deslocado do planeta Terra 

- Estudar a lua, seus movimentos e influência que tem sobre as marés 

- Detalhar os processos de eclipse solar e lunar 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Discutir a influência dos movimentos do planeta Terra e da lua sobre os ecossistemas e os organismos 

presentes nele, a partir das mudanças climáticas e ambientais que acarretam (como organismos em regiões entre 

marés, períodos reprodutivos e de hibernação mediados pelas estações do ano, dentre outros)  

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Através de esquemas no quadro e de simulações com o globo e bolas (com o auxílio dos alunos para 

movimentá-las conforme os movimentos astronomicos) diferenciar as estações do ano, dia e noite e as fases da 

lua. Através dessa demonstração trabalhou-se também o conceito de eclipse. 

- Com o auxílio de um texto sobre a Baía de Guanabara, discutir as implicações ecológicas e sociais das marés, 

em especial em um local ambientalmente fragilizado, como é o caso da Baía mais próxima da região da 

Baixada Fluminense 

(Texto sobre as marés retirado do site: http://pt.slideshare.net/SilviaLuz2/modelo-de-diagnostico-ambiental, 
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/, 

http://www.eletronuclear.gov.br/Portals/0/RIMAdeAngra3/06_diagnostico%20.html) 

 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

- Globo terrestre e bola plástica amarela 

- Cópias do texto selecionado pela professora 

 

 

http://pt.slideshare.net/SilviaLuz2/modelo-de-diagnostico-ambiental
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.eletronuclear.gov.br/Portals/0/RIMAdeAngra3/06_diagnostico%20.html


 

Comentários da aula: 

- A utilização do globo terrestre e da bola amarela representando o sol mostraram-se ferramentas muito 

interessantes para demonstrar a ocorrência do dia e da noite, das estações do ano e dos ecplises. Utilizar os 

alunos para realizar essa demonstração também foi uma estratégia interessante, pois motiva-os a participar da 

aula 

- A utilização do texto sobre marés deu-se na tentativa de contextualizar esse processo, evidenciando as 

consequências das marés para a biota e para as comunidades humanas. Esse texto em especial foi selecionado 

pois trata de um ecossistema próximo a eles (Baía de Guanabara) e que sofre influencia direta do ecossistema 

onde vivem. O texto foi uma boa ferramenta para se trabalhar e possibilitou também um acréscimo de conceitos 

e vocabulário, como o bioma manguezal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 Texto para atividade em sala 

 

Um passeio pelas belezas e problemas da Guanabara 
Uma das metas do governo estadual para as Olímpiadas de 2016 é despoluir 80% das águas da Baía de 

Guanabara, visto que algumas competições acontecerão no local. Porém, o objetivo está longe de ser cumprido. 

Basta olhar com um pouco mais de carinho para ela, que recebe a água de cerca de 50 rios e, também, muito 

lixo e material sedimentoso que vem causando a sua poluição e assoreamento.  

Em uma expedição científica um barco saiu do canal Magé, um dos muitos daquele município que 

deságua na Baía de Guanabara. Já no começo da viagem o primeiro problema gerado pela degradação 

ambiental no local: Chegamos às 6h em Magé, mas a maré já havia começado a baixar e não era possível a 

saída do barco porque o canal está totalmente assoreado e ficaríamos presos antes mesmo de chegar à Baía. 

“Precisa de dragagem, urgente… Não tem mais como viver assim, estamos sofrendo muito para chegar ou para 

sair do mar. Antes dava muito camarão, muita tainha, muito robalo… E hoje não tem quase mais nada porque 

está assoreada e em lugar que havia um metro d´água, hoje não tem um palmo”, nos relatou o pescador Antonio 

Damasceno, o Tuninho, de 64 anos, que há mais de 50 anos trabalha naquela região.  

 

Sem a possibilidade de navegação, o barco teve que retornar somente às 12h, quando a maré começou a 

subir novamente. Ainda assim, esperou-se mais uma hora até que houvesse condições de o antigo barco sair. 

Mas, logo nos primeiros metros após o local da partida, já percebemos que a viagem valeria a pena. 

Atravessamos o manguezal, admirando as curiosas árvores adaptadas para sobreviverem nesse ecossistema, 

com suas raízes aéreas, que se aprofundam na lama até conseguirem se firmar para suportar a entrada das marés 

altas e enxurradas dos rios. Trata-se da Rhizophora mangle, popularmente conhecida como mangue-bravo ou 

vermelho. O manguezal se desenvolve nos estuários e foz dos rios e é considerado um berçário de muitas 

espécies animais, como crustáceos, peixes e moluscos. Nesse trecho, porém, em contraste com a beleza das 

árvores e aves como garças e biguás, já avistamos muito lixo flutuando e claramente se percebe a poluição da 

água, com a presença de óleo.  

 

Na saída para a Baía de Guanabara, bambus fincados na água, com grandes pedaços de plástico na 

ponta, servem de orientação para os pescadores e alerta para outro grave problema, o assoreamento. Eles 

pontuam os locais que podem passar sem ter seus motores ou as próprias embarcações danificadas no material 

sedimentoso que se acumula no local. O assoreamento é um processo natural comum, porém bastante ampliado 

devido à ação antrópica nos rios de toda a região. Com a exclusão da cobertura vegetal, seja de grandes árvores 

da Mata Atlântica ou da mata ciliar, a vegetação que fica nas margens dos cursos d´água, o solo fica 

desprotegido, é arrastado e depositado nos fundos dos rios e, consequentemente, vai parar na Baía. Com esse 

aumento desse processo, percebe-se o avanço do manguezal em diversos pontos.  

 

Driblando as adversidades ampliadas drasticamente pela mão pesada do homem, navegamos por cada de 

1h30 até a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Ficamos por lá apenas por cerca de meia hora, com o objetivo 

seguir viagem em direção a outros locais interessantes, com os rios Suruí e Suruí mirim, em Magé. Ao longo de 

todo esse percurso, tanto na ida quanto na volta, cruzamos diversos “currais de pesca”, montados com bambus 

com o objetivo de “prender os peixes”, que posteriormente são capturados com rede. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 12/05/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

  

Conteúdo conceitual:  

 

- Estrutura interna da Terra 

- Camadas da Terra 

- Tectônica de placas 

- Deriva continental 

 

Conteúdo procedimental:  

 

- Identificar as camadas da Terra, determinando as substâncias que as formam e como elas determinam a 

dinâmica dessas diferentes regiões 

- Entender o processo de tectônica de placas, explorando as correntes de convecção e os processos que a 

formam 

- Explorar a ocorrência de terremotos, maremotos e vulcões e relacioná-los à tectônica de placas e compreender 

como esses processos influenciam nos processos de formação da paisagem atual 

- Visualizar o processo de deriva continental a partir do contorno dos continentes 

 

Conteúdo Atitudinal 

 

- Relacionar os processos internos da Terra com os processos de formação da paisagem e como eles 

influenciam nos processos ecológicos e de formação dos biomas e comunidades biológicas 

- Discutir a influência humana sobre esses processos de modificação da paisagem e os efeitos que esses 

fenômenos internos tem sobre a humanidade 

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

Através de esquemas no quadro e uso do mapa mundi, explicitar a estrutura das camadas internas da terra e a 

distribuição das placas tectônicas. Depois disso, integrar os dois conteúdos, abordando a deriva continental, 

falando sobre a movimentação dos continentes (e das placas tectônicas) e seus efeitos na geração de fenômenos 

sísmicos e de especiação. 

 

Avaliação: 

 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

- Mapa mundi e globo terrestre 



 

Comentários da aula: 

- O professor de Geografia está em um ponto similar da matéria e, portanto, optei por não aprofundar nesse 

tópico da matéria no sentido geológico. A abordagem passou a ser então mais biológica, tratando 

principalmente da evolução dos organismos antes e depois da separação da Pangea. 

- O uso do mapa mundi em conjugação com o globo terrestre se mostrou uma estratégia interessante para falar 

sobre a deriva continental e também sobre os processos sísmicos e de aparecimento de cadeias montanhosas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 19/05/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

  

Conteúdo conceitual:  

- Eventos sísmicos (vulcanismo e terremotos) 

- Tipos de rochas 

 

Conteúdo procedimental:  

- Compreender o processo de formação e manutenção de eventos sísmicos como erupções vulcânicas, 

terremotos, maremotos e tsunamis e seus efeitos sobre a biota. 

- Discutir o papel na fertilidade e nos processos evolutivos das erupções vulcânicas (exemplos das ilhas 

havaianas e de Cracatoa), assim como o de formação de ilhas oceânicas. 

- Diferenciar os tipos de rochas existentes na crosta, de acordo com sua origem geológica. Relacionar sua 

origem e características geológicas aos usos dados pelo homem a cada um desses tipos. 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Refletir sobre os transtornos causados à humanidade pelos eventos sísmicos e discutir o papel da humanidade 

nesse processo, entendendo que os homens vêm ocupando e modificando como nunca antes o planeta. 

- Discutir sobre a utilização de rochas pelo homem e de que forma temos modificado a paisagem geológica para 

nosso desenvolvimento (abertura de túneis, estradas, exploração de minas). 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Com auxílio dos materiais listados abaixo construir com os alunos vulcões. Com o auxílio das erupções, 

discutir os efeitos das erupções sobre a biota e sobre os agrupamentos humanos próximos, assim como o papel 

dos vulcões no aparecimento de ilhas. 

- No quadro, organizar tabelas com as origens e diferentes tipos de rochas, incluindo suas características 

geológicas e usos pelo homem. Depois disso, trazer a discussão sobre a mudança da paisagem, fazendo 

referência à pedreira presente no município vizinho de Nova Iguaçu. 

(Procedimento para a construção dos vulcões: 

http://www.terra.com.br/criancas/ciencias/vulcao_ingredientes.htm e 

http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/como-fazer-um-vulcao.htm) 
 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

- Participação na construção dos vulcões em sala 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador de quadro branco 

- Argila, massinha, bicarbonato de sódio, anilina de cor vermelha, vinagre e pedaços de papelão 

 

 

 

 

 

http://www.terra.com.br/criancas/ciencias/vulcao_ingredientes.htm
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/como-fazer-um-vulcao.htm


Comentários da aula: 

- O tópico sobre os tipos de rochas existentes no planeta foi trabalhado superficialmente, pois já havia sido 

trabalhado com mais detalhes pelo professor de Geografia. Aproveitou-se para fazer uma rápida retomada do 

assunto, somente. 

- A prática sobre vulcanismo não pode ser inteiramente aproveitada, pois nenhum dos alunos levou o material 

requisitado (massinha de modelar ou argila). Visto isso, apenas o vulcão levado pela professora pode ser 

observado, o que prejudica um pouco a dinâmica da prática. Mesmo assim, a atividade foi bem sucedida em 

ambas as turmas, fazendo grande sucesso entre os alunos, auxiliando na compreensão do funcionamento de 

vulcões e o efeito das erupções sobre os ecossistemas circundantes. 

- Os sites selecionados foram aqueles que mais pareceram adequados à realidade escolar dos alunos e a que 

mais se aproximava de uma prática já realizada com sucesso pela professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4: Fotos da atividade prática sobre vulcanismo realizada em sala 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 26/05/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

  

Conteúdo conceitual:  

- Avaliação escrita bimestral (teste) 

- Atividade de conscientização para o combate a dengue 

 

Conteúdo procedimental:  

- Estimular o estudo e a sistematização dos conteúdos e atividades trabalhados em sala de aula em casa 

- Incentivar a leitura de textos jornalísticos e a interpretação desses fragmentos 

- Discussão sobre a finalidade de cartazes 

- Formas de contágio da dengue e como prevenir a proliferação dos mosquitos 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Importância de campanhas de saúde que envolvam toda a comunidade 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Leitura dos testes junto à turma para sanar as dúvidas 

- Discussão sobre a transmissão da dengue e formas de prevenção de epidemias 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

- Fotocópias para os testes 

- Cartolina, lápis de cor e giz de cera 

 

Comentários da aula: 

- O teste foi bem recebido pelos alunos, apesar das reclamações iniciais sobre a quantidade grandes de textos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Camilla – Ciências   Teste 2º Bimestre 

 

Nome:           Data:   Turma: 

 

Leia os fragmentos de texto e responda as questões abaixo 

 

CHUVA FORTE DEIXOU TODA A CAPITAL PAULISTA EM ESTADO DE ATENÇÃO. 

 

A chuva de granizo assustou moradores da Zona Sul de São Paulo neste domingo (18 de maio). A 

intensidade da chuva surpreendeu a professora de inglês Natali da Silva Nascimento, de 21 anos. "Hoje foi 

inédito. Nunca choveu tanto granizo a ponto de cobrir a rua dessa forma." Segundo ela, telhas de casas vizinhas 

foram danificadas. Veja a galeria de fotos. 

A autônoma Cristiane Pochini, de 39 anos, também ficou surpresa com a força da tempestade. "Nunca 

tinha visto nada desse jeito. Era um barulho que parecia que iria quebrar tudo. Os telhados em volta ficaram 

cheios de gelo", conta. 

O temporal deixou toda a cidade em estado de atenção às 16h30. Segundo o Centro de Gerenciamento 

de Emergências (CGE), da Prefeitura, houve registro de chuva de forte intensidade no Butantã, na Zona Oeste, 

e nos bairros do Campo Limpo e do M Boi Mirim, na Zona Sul. 

 

1) Granizo são pequenas pedrinhas de gelo, que se formam quando a temperatura das nuvens carregadas 

com chuva estão muito baixas. Qual é a estação mais provável para que isso aconteça? Porque? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2) Qual estação do ano estamos? Por que é incomum que chuvas de granizo ocorram nessa época? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3) Quando no hemisfério sul (hemisfério em que fica o nosso país) estamos no inverno, qual é a estação do 

ano no hemisfério norte? 

______________________________________________________________________________________ 

 

HORÁRIO DE VERÃO ACABA EM 10 ESTADOS E NO DF 

 

Terminou à 0h deste domingo (16) o 

horário de verão. Devem atrasar seus 
relógios em uma hora moradores dos 

estados: Rio Grande do Sul, Paraná, 

Santa Catarina, São Paulo, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás, além do Distrito Federal. 

O objetivo do horário de verão é 

aproveitar os dias mais longos do verão, 

com mais tempo de luz solar, para 

reduzir o consumo de energia. De acordo 

com o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), a medida foi responsável 

por economizar R$ 405 milhões e uma 



redução de energia, no horário de maior uso, de 2.565 megawatts, durante os 119 dias do período. 

A redução de demanda representa cerca de 4% do consumo médio de energia nas regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste. 

 

1) Quais são os estados que participam do horário de verão? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2) Por que se adianta o relógio durante o verão? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3) Qual foi a economia graças ao horário de verão? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4) Quais desses estados irão sediar jogos da Copa do Mundo de 2014? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5) Durante a Copa do Mundo de futebol, as cidade-sede estarão durante o horário de verão? Justifique 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SÃO LUÍS REGISTRA MARÉ MAIS ALTA DO ANO 

 

São Luís teve o registro da maré mais alta do ano nessa sexta-feira (23). Isso se dá por conta da 

chamada maré de sizígia, comum nos meses de março e setembro. O fenômeno chamou atenção dos 

curiosos. 

A preamar, nível máximo da maré cheia, foi por volta de 20h. A elevação chegou a quase seis 

metros e meio. Na praia da Ponta d'Areia, as ondas atingiram o nível do calçadão da Praça do Sol. 

No Calhau, a "inquieta" maré de lua, virou um relaxamento depois de um dia de trabalho intenso.  

O cientista ambiental Márcio Vaz explica que a maré de sizígia aparece de acordo com o ciclo da 

lua. Logo depois da lua cheia e da lua nova. O fenômeno natural ganha mais intensidade no segundo 

semestre por causa da força dos ventos. "Temos agora as maiores marés do ano em função do 

alinhamento de sol e lua. Em março, elas não são tão grandes porque não têm o efeito do vento" disse. 

A capital que tem a maior maré em zona urbana do país, oferece um cenário único. Que as pessoas não 

se cansam de admirar. 

 

1) Explique com as suas palavras o que são as marés? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2) Qual é a influência da lua sobre as marés?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

3) Por que o efeito é maior no segundo semestre? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 02/06/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

  

Conteúdo conceitual:  

- Correção avaliação escrita 

- Intemperismo, erosão e processo de formação dos solos 

- Tipos de solo de nosso país 

 

Conteúdo procedimental:  

- Salientar a importância dos processos físicos e químicos de erosão para a formação de solos 

- Relacionar as rochas de origem aos solos que se originam delas 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Discutir a importância dos solos para a agricultura, como fonte de minerais e como habitat de diversas 

comunidades 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Correção no quadro dos testes com o auxílio dos alunos 

- Lembrando dos tipos de rochas, relacionar as rochas aos tipos de solos. Com o auxílio de um mapa físico do 

Brasil, mostrar e discutir sobre os tipos de solos existentes no nosso país. 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

- Atividade-relatório sobre o documentário visto 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador 

- Televisão, caixa de som e documentário “Home” 

 

Comentários da aula: 

- Devido a problemas com a televisão e projetor multimídia não foi possível realizar a exibição do filme 

previsto. 

- Os alunos foram capazes de relacionar os conteúdos das aulas da semana com os vistos durante as aulas de 

Geografia sobre as rochas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 09/06/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

  

Conteúdo conceitual:  

- Processos de formação de solos 

 

Conteúdo procedimental:  

- Salientar a importância dos processos físicos e químicos de erosão para a formação de solos 

- Relacionar as rochas de origem aos solos que se originam delas 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Discutir a importância dos solos para a agricultura, como fonte de minerais e como habitat de diversas 

comunidades. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Apresentar os diferentes processos responsáveis pelo intemperismo na natureza relacionando-os à formação 

dos solos e à erosão das rochas-mãe. 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador 

 

Comentários da aula: 

- Devido ao início do recesso escolar, o tempo de aula da semana com a turma ficou reduzido e por isso não foi 

possível completar todo o planejado para a semana. Porém, foi possível iniciar o assunto, fazendo uma ligação 

com os conteúdos vistos na disciplina de Geografia. 

- A impossibilidade de realizar a atividade prática devido ao baixo quórum em sala de aula dificultou um pouco 

a compreensão dos conteúdos e conceitos. Porém, o link com a outra disciplina supriu parte das lacunas. No 

retorno do recesso as atividades serão realizadas com os alunos, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 03/07/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

  

Conteúdo conceitual:  

- Revisão dos conteúdos em andamento antes do recesso 

 

Conteúdo procedimental:  

- Sistematizar os conteúdos que estavam sendo trabalhados no período anterior ao recesso, procurando sanar as 

dúvidas que restassem  

- A partir da revisão, dar continuidade ao programa curricular do segundo bimestre 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Estimular a pesquisa dos conteúdos pelos alunos, fazendo buscas em seu próprio material 

- Incentivar a escrita e o exercício da linguagem através da elaboração de questões de revisão 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Com o auxílio do caderno os alunos  

 

Avaliação: 

- Elaboração das questões em linguagem acessível aos colegas e com precisão conceitual e adequação com o 

material-base 

- Respostas das questões de outro colega 

 

Recursos utilizados: 

- Material escrito dos alunos 

- Folhas de papel 

 

Comentários da aula: 

 

 Devido à interrupção do segundo bimestre em razão do recesso (adiantado graças à realização da Copa 
do Mundo de Futebol no Brasil), foi latente a necessidade de uma revisão cuidadosa dos conteúdos, para que os 

alunos pudessem recuperar o ponto em que estavam antes das férias. A estratégia de pedir que os próprios 

alunos elaborassem as perguntas e em seguida respondessem as criadas por seus colegas pareceu mais eficiente, 

desafiadora e interessante do que realizar uma revisão oralmente ou mesmo com textos reproduzidos no quadro 

branco. 

 

 

 

 

 



 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 07/07/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

  

Conteúdo conceitual:  

- Tipos de solos brasileiros 

 

Conteúdo procedimental:  

- Diferenciar as distintas composições dos solos existentes no país 

- Entender as principais limitações de cada tipo de solo e as medidas tomadas por agricultores para corrigir 

esses problemas 

- Compreender a diferença entre os diferentes horizontes do solo 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Discutir a importância e os danos ambientais causados pela agricultura e as formas alternativas de produção. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Com o auxílio de questões dirigidas, realizar a leitura do texto em sala. Com base nessa leitura, os alunos 

devem responder as perguntas. 

- Fazer a correção das questões com toda a turma, para tirar possíveis dúvidas e estimular a discussão sobre a 

agricultura e nossos métodos de produção 

(Os textos foram retirados dos sites http://chc.cienciahoje.uol.com.br/solos-brasileiros/ e 

http://portaldoestudante.wordpress.com/2009/05/21/tipos-de-solo/) 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

- Resposta ao questionário passado no quadro pela professora 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador 

- Texto produzido pela professora 

 

Comentários da aula: 

   

 Apesar da dificuldade dos alunos em compreender a estrutura de um texto mais “científico”, assim como 

alguns conceitos, que apesar de já trabalhados em sala continuam estranhos a eles (como erosão, 

intemperismo), o texto bastante no trabalho. Ele permitiu que os alunos percebessem a diferença entre os solos 

de diversas regiões do Brasil, facilitando então a compreensão do porquê de plantas nativas em cada um dos 

locais do país. Muitos dos alunos também já tinham sido capazes de observar diferentes tipos de solos, e a partir 

da atividade relembraram essas experiências e dividiram com seus colegas. 

 Mesmo com a dificuldade nos conceitos científicos, o texto foi bem entendido pelos alunos, o que 

mostra que mais uma vez a utilização da revista Ciência Hoje das Crianças foi bem sucedida. 

 

 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/solos-brasileiros/
http://portaldoestudante.wordpress.com/2009/05/21/tipos-de-solo/


 
 

 

 

 

 

 

 

Profª Camilla – Ciências 

Nome: 

Turma:         Data: 

 

Solos brasileiros 

 

Atenção por onde pisa! Você pode estar caminhando sobre 13 tipos de solos típicos de nosso país! 

O chão parece sempre igual para você? Não estou falando de pisos de madeira nem tapetes, e sim dos 

solos que observamos na natureza. Você sabia que existem muitos tipos diferentes deles, com histórias, 

propriedades e utilidades bem variadas? 

 

Latossolo 

           Principal tipo de solo do Brasil, presente principalmente no cerrado. São solos profundos e intensamente 

lixiviados, sendo, portanto, rico em ferro e alumínio. Consequentemente, são pobres nutricionalmente e ácidos, 

o que é resolvido pela adubação e calagem (adição de pó calcário para diminuir a acidez). Já foi considerado 

impróprio para a agricultura, no entanto, seu fácil manejo devido ao seu relevo suave e sua alta porosidade 

transformaram o cerrado brasileiro no principal núcleo de grãos do país. 

 

OBS: Lixiviação → Solos que submetidos a intensas chuvas têm seus sais minerais dissolvidos e transportados 

a outros locais. Apenas os sais menos solúveis em água, como o ferro e o alumínio permanecem. 

 

Neossolos 

São solos “jovens”, formados há centenas ou milhares de anos, e ocupam pouco menos de um vigésimo 

do território nacional. Podem ser muito arenosos ou muito argilosos, com cores variando de claras a escuras, 

muito rasos ou profundos, com boa ou má fertilidade… 

Essas características requerem muito cuidado na hora do uso com agricultura, para que as plantas 

possam crescer adequadamente, sem degradar o ambiente com a erosão. 

 

Nitossolos 

São solos minerais argilosos que podem ser férteis ou não e ocupam pouco mais de um centésimo do 

território brasileiro, principalmente nos estados da região Sul e em São Paulo. Têm a coloração avermelhada 

escura ou amarronzada e não apresentam problemas de encharcamento. São excelentes para a agricultura. 

 

 Organossolos 

Ocorrem de forma bem espalhada pelo Brasil, nas áreas com excesso de umidade, como as várzeas. Em 
sua constituição há poucos minerais e muitos restos vegetais. Têm cores fortes que variam de marrom escuro a 

preto. 

Como normalmente se encontram cheios de água ou encharcados, para serem usados na agricultura de 

hortaliças, legumes ou pastagem precisam ser drenados. 

 

Planossolos 

Ocorrem em maior quantidade em áreas do Rio Grande do Sul, do Pantanal e da Região Nordeste. De 

coloração clara, têm a camada de cima mais arenosa e as camadas inferiores mais argilosas, o que pode 

dificultar a infiltração da água da chuva. 

São encontrados em áreas de relevo pano a suave ondulado. Para serem cultivados, é preciso usar 

fertilizantes, pois são solos pobres. 

 

Plintossolos 



Solos minerais que ocorrem normalmente em áreas deinfiltração de água no solo. A maior parte deles 

está nas regiões quentes e úmidas como os estados do Maranhão, Tocantins, Pará (Ilha do Bananal) e Goiás, 

além do Pantanal e do Planalto Central. 

Podem conter pequenos pedacinhos de solo endurecido chamados de concreção, usados como material 

para fazer ruas de terra e bases de estradas. 

 

 Vertissolos 

São solos muito ricos em nutrientes, mas apresentam um problema para a agricultura: após uma chuva, 

aumentam de tamanho, como se inchassem. Quando o solo seca, se contraem e surgem rachaduras que podem 

quebrar as raízes das plantas, prejudicando o crescimento delas. 

 

Argissolo 

          Solo rico em argila e bastante susceptível a erosão. 

 

Cambissolo  

          Presente em locais de relevo movimentado (grande atuação do intemperismo químico e físico). Solo raso 

com uma pequena camada superficial composta por matéria orgânica. Abaixo se localiza a rocha parcialmente 

fragmentada e, por fim, a rocha sã. 

 

 

Formação dos solos 

 

 

 

- Horizonte O: Camada orgânica superficial. Drenado, com cor escura. 

 

- Horizonte A: Constituído, basicamente, de rocha alterada e húmus, sendo a região onde se fixa a maior parte 

das raízes e vivem organismos decompositores e detritívoros. 

 

- Horizonte E (ou B): Camada mineral constituída de quantidade reduzida de matéria orgânica, acúmulo de 

compostos de ferro e minerais resistentes, como o quartzo. Pode ser atingido por raízes mais profundas. 

 

- Horizonte C: Camada mineral pouco ou parcialmente alterada. 

 

- Horizonte R: Rocha não alterada que deu origem ao solo. 

 

Quanto à cor, essa varia de acordo com o material de origem, localização, organismos relacionados, conteúdo 

de matéria orgânica, dentre outros fatores. Solos ricos em matéria orgânica tendem a ser mais escuros, ao passo 

que solos bem drenados, por exemplo, tendem a tonalidades acinzentadas. 



 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 14/07/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

 Conteúdo conceitual:  

- Prática de solos 

- Avaliação bimestral (com consulta ao material) 

 

Conteúdo procedimental:  

- Analisar detalhadamente a composição dos solos, diferenciando os materiais constituintes (areia, argila e 

água) e suas influências sobre as propriedades dos solos (permeabilidade, fertilidade, dureza, tamanho dos 

grãos, resistência). 

- Permitir a manipulação dos diferentes tipos solos por parte dos alunos 

- Realizar a ultima avaliação escrita formal do bimestre de modo a verificar o estado de entendimento dos 

conteúdos por parte dos alunos, para permitir que se saiba em que estado está o aluno. 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Estimular a curiosidade e a investigação científica através da realizadas de atividade prática com a 

participação ativa dos alunos 

- Incentivar o hábito da pesquisa bibliográfica através da realização de prova com consulta ao caderno e as 

folhas suplementares distribuídas pela professora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Com os materiais listados abaixo, uma série de atividades podem ser trabalhadas com os alunos. Elas buscam 

detalhar a estrutura dos solos e relacioná-las às suas características ecológicas e físicas. Os alunos estarão 

divididos em grupos de 5 ou 6 alunos e deverão fazer um relatório descritivo das atividades.  

- O roteiro para as atividades foi retirado do material “NUPEM/UFRJ – Projeto ECOlagoas (2009) XXI Curso 

para professores – Vivências em Ecologia: Praticando para Educar. Apostila Prática, Macaé-RJ, 39p”, 

elaborado pela professora em um curso ministrado anteriormente pela UFRJ. 

- Com a ajuda de seu material escrito, os alunos devem responder as questões propostas na prova da melhor 

maneira possível, construindo uma resposta própria (evitando copiar ao pé da letra o registrado em seu caderno) 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

- Participação na atividade prática 

- Correção nas respostas da prova 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador 

- Terra preta, argila e areia 

- Frascos de vidro, pregador de madeira, lamparina a álcool, funis, filtro de café, algodão, copos plásticos, folha 

de papel branco, lupa e água 

 

 

 

 



Comentários da aula: 

 

 A prática de solos foi uma atividade muito proveitosa para realizar com os alunos. Poder observar a 

estrutura física dos diferentes tipos de solos foi importante para que eles pudessem fazer um paralelo entre a 

atividade e o texto trabalhado na aula anterior, compreendendo que as diferentes proporções entre areia, argila e 

matéria orgânica geram os muitos diferentes tipos de solos em nosso país.  

 Muitos alunos foram capazes de fazer inferências sobre o “funcionamento” dos solos a partir de sua 

estrutura física. Como a atividade foi realizada em grupos, alguns dos alunos que conseguiam fazer as ligações 

entre os conteúdos de maneira mais fácil, auxiliavam os outros. 

 Devido a idade dos alunos, muitas partes da prática tiveram que ser feitas com a supervisão direta do 

professor, o que acaba por “atrasar” um pouco o trabalho, porém, isso não prejudicou a realização do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data  

Turma: 

Componentes do grupo: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Conhecendo os solos 
 

Todas as rochas da Terra vêm sofrendo a ação dos agentes de erosão há bilhões de anos. A 

chuva que corre pelas encostas, os rios, as ondas e a corrente do mar, o vento carregado de areia, o 

vento carregando areia, as mudanças bruscas de temperatura e a ação biológica atuam alterando a 

forma e a dimensão das rochas. 

Alterações do tipo químico ocorrem ao mesmo tempo em estreita colaboração com os demais 

agentes. A água com sua enorme capacidade de dissolver substâncias, forma compostos ácidos que por 

sua vez desagregam as rochas. Muitas vezes, algumas rochas e minerais se esfarelam em nossas mãos, 

dando origem aos grãos e partículas que formam os solos. De acordo com os diferentes tipos de rochas 

teremos diferentes tipos de solo. 

O estudo do solo tem importância quando nos lembramos que ele serve às plantas, como suporte 

e fonte de água e nutrientes, e aos animais como fonte de alimento e local para deslocamento e 

construção de abrigos. 

Os restos de folhas, galhos, raízes e os corpos dos animais mortos, formam a matéria orgânica 

do solo. Esta matéria orgânica sofre ataque dos diversos organismos que vivem no solo, fazendo com 

que esta se decomponha e libere os nutrientes para que estes possam ser novamente utilizados pelas 

plantas e outros organismos. A matéria orgânica também tem grande importância para os solos, 

principalmente para aqueles sujeitos à ação do tempo, pois possui uma capacidade de retenção de água 

e nutrientes muitas vezes maior que as argilas do solo. 

 

Objetivos: Conhecer as principais características de um solo (estrutura, capacidade de retenção de 

água, quantidade de matéria orgânica); conhecer os tipos de materiais que constituem um solo; refletir 

sobre a importância dos solos para o desenvolvimento das plantas. 

 

1) Observando e sentindo. 

- Coloque um pouco dos três tipos de materiais (argila, areia e terra preta) na folha de papel. 

- Observe com o auxílio da lupa os grãos. 

- Toque e sinta cada um desses materiais. 

- Esfregue-os contra o papel. 

Agora responda: que diferenças você observou? 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



2) Coloque um pouco de cada material (o volume precisa ser o mesmo!) separadamente em 3 tubos de 

ensaio. 

- Fixe os tubos com pregadores e aqueça, com cuidado, na chama da lamparina. Primeiro a areia, 

depois a argila e por último a terra preta. Vire a boca do tubo para uma direção em que não tenha 

ninguém. 

- Observe o início do aquecimento na parte superior dos três tubos. O que você percebeu? 

- Sinta o cheiro enquanto os materiais estão sendo queimados.  

Como você pode explicar o cheiro? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3) Coloque um pedaço de algodão no fundo de cada funil.  

- Coloque o equivalente a um copo de café dos três tipos de materiais nos funis separadamente. 

- Coloque os funis sobre copos. 

- Jogue a mesma quantidade de água dentro de cada um dos funis, ao mesmo tempo. 

Em qual deles a água passa mais rápido? Por quê? Por que nos outros demorou mais? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4) Coloque a mesma quantidade dos três tipos de materiais (um copo de café) nos copos maiores, 

separadamente. 

- Encha-os com água, nem muito rápido e nem muito devagar, mas ao mesmo tempo. 

- Observe atentamente enquanto joga a água.  

O que aconteceu? Como você explicaria essa diferença entre os materiais? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

5) Junte os três tipos de materiais (mesma quantidade) em um copo grande e adicione água. 

- Mexa bem. 

- Deixe em repouso e observe o que acontece.  

De que forma os diferentes materiais depositaram? Por quê? Depois da deposição a água voltou a ser 

transparente? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

6) A partir das observações feitas: 

- Qual seria o solo ideal para plantio? Por quê? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

- Você conhece plantas que estejam adaptadas a outros tipos de solo? Como são essas adaptações para 

cada tipo de solo? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 



 



 

Figura 5: Fotos da atividade experimental realizada para identificação de diferentes tipos de solos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL 

 

Professora: Camilla Guimarães         Disciplina: Ciências                           Data 21/07/2014 

 

6º ano de escolaridade – Turmas 601 e 602 

 

 Conteúdo conceitual:  

- Código florestal 

 

Conteúdo procedimental:  

- Apresentar para os alunos o conceito de código florestal e as principais deliberações nele presente com relação 

à agricultura (para relacionar com o assunto de solos, trabalhado no final do bimestre) 

- Discutir as atuais mudanças que vem sendo discutidas com relação ao código florestal 

 

Conteúdo Atitudinal 

- Discutir com os alunos as consequências das alterações no código florestal sobre os ambientes ainda 

preservados presentes em nosso país. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Através de discussão oral e um pequeno texto passado no quadro branco para os alunos, introduzir o código 

para os alunos. A grande maioria nunca havia ouvido falar dele e não conheciam sua função. 

- Na segunda aula, com o auxílio de uma reportagem reproduzida para cada um dos alunos, mostrar aos alunos 

as atuais tentativas de mudança e suas consequências sobre o uso do solo, plantio e biodiversidade dos biomas 

brasileiros. 

O texto foi retirado e adaptado a partir de reportagem no site: http://www.colegioweb.com.br/vestibular/novo-

codigo-florestal-brasileiro.html 

 

Avaliação: 

- Contribuições e envolvimento nas discussões propostas 

- Realização e acertos nas questões relativas ao texto 

 

Recursos utilizados: 

- Quadro branco e marcador 

- Fotocópias do texto sobre o código florestal 

 

 

Comentários da aula: 

 Apesar de ser um assunto novo para os alunos, a aula fluiu bem e pode-se alcançar bem os objetivos de 

discutir o processo de conservação da biodiversidade e uso da terra no Brasil. A metodologia de júri simulado 

também poderia ter sido eficaz para trabalhar o conteúdo.  

 

 

 

 

 

http://www.colegioweb.com.br/vestibular/novo-codigo-florestal-brasileiro.html
http://www.colegioweb.com.br/vestibular/novo-codigo-florestal-brasileiro.html


 
 

 
 
 
 

Profª Camilla – Ciências 
Nome:          Turma:   Data: 

Mudanças no código florestal 

Em 15 de setembro de 1965, autorizado pela Lei nº 4,771 foi criado o código florestal brasileiro que 
estabelece algumas normas, regras e limites quanto ao uso de certa propriedade, além disso, também foi 
criada para uma possível preservação da vegetação existente na terra. 

 
 Desde o ano de 90 várias tentativas de flexibilizar o Código Florestal Brasileiro tem sido feitos, e em 
2008 um grupo de trabalho foi criado para discutir o Código com representantes de três ministérios: da 
Agricultura, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário.  
 

Em fevereiro de 2009, a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território 
Nacional alterou um ponto do código referente ao entorno das rodovias BRs 163 (Cuiabá-Santarém) e 230 
(Transamazônica): a redução de 80 para 50% da reserva legal desobrigou a revegetação com espécies nativas 
de 700 mil hectares na Amazônia. Em novembro de 2009, o ministro Reinhold Stephanes tentou modificá-lo 
através de uma medida provisória, provocando a reação de várias entidades defensoras da preservação 
ambiental. Em maio de 2011, o deputado Aldo Rebelo propôs a votação do projeto do novo Código Florestal, 
mesmo sem o apoio popular e de membros da casa. Entre as mudanças propostas, estão: 

 
- permissão para o cultivo em Áreas de Preservação Permanente (APP); 
- a diminuição da conservação da flora em margens de rios; 
- a isenção de multa e penalidade aos agricultores que desmataram; 
- liberação do cultivo no topo de morros. 
 

A Câmara aprovou uma versão alterada da lei, no dia 25 de abril de 2012, a ainda mais que beneficia 
bastante aos ruralistas, que comemoraram. Já em maio de 2012, a presidente Dilma Rousseff vetou 12 pontos 
da lei e propôs a alteração de 32 outros artigos. Após o Congresso aprovar o “Novo Código Florestal”, ONGs, 
ativistas e movimentos sociais organizaram o movimento “Veta Dilma”, pedindo o veto integral ao Projeto de 
Lei. 
 
Perguntas:  

1) Quando foi criado o código florestal? 
__________________________________________________________________________________________ 

2) Quais ministérios se uniram para estabelecer as mudanças no código florestal? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3) Que mudança ocorreu em relação à vegetação em torno das rodovias BR 163 e BR 230? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4) Porque as mudanças no código florestal foram polêmicas e podem aumentar os danos causados nos 
ecossistemas de nosso país? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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