
 

  

 

Sequência Didática 

O Terrário como ferramenta pedagógica 

nas séries iniciais:  

O ciclo da água 

 

CADERNO DO(A) ALUNO(A) 
 

______________________________ 
 

Grupo: ______ 
 

 



 

 
 

Querido(a) aluno(a), 

 

Quero convidá-lo(a) a participar da pesquisa que estou realizando na 

Faculdade de Educação da UFMG. Para isso, gostaria de sua participação nas 

atividades deste caderno, que fazem parte de uma Sequência Didática, que será 

desenvolvida por mim e pela professora responsável por sua turma. 

 

Eu estarei com vocês por um período de aproximadamente 6 semanas, e 

conto com sua ativa participação em todas as atividades. Após o término delas, 

contarei para todos quais foram os resultados encontrados e como vocês 

colaboraram para melhorar o ensino de ciências nas séries iniciais. 

Muito obrigada! 

 

Professora Kátia Gonçalves Zerlottini 

Se vocês quiserem qualquer informação sobre a pesquisa, poderão enviar  

e-mail para: 

 

zerlottini2000@yahoo.com.br 

 

 
 



Caderno do(a) aluno (a) 

 

Algumas Instruções! 

 

Durante o período de aplicação da Sequência Didática, utilizaremos este “Caderno 

do(a) aluno(a)” para registrar todo o processo! 

Você observará que temos o total de 10 (dez) aulas.  

A primeira aula será para a apresentação e explicação da proposta de trabalho. 

Na segunda aula conversaremos sobre o Terrário. 

Na terceira aula nos dedicaremos à construção do Terrário.  

Da quarta à oitava aula observaremos a evolução do nosso experimento.  

Na nona aula faremos um apanhado geral do que aprendemos com a utilização do 

Terrário.  

Na décima aula decidiremos como vamos compartilhar esse conhecimento com a 

comunidade escolar! 

 Os registros serão realizados em grupo e/ou individualmente, através de alguns 

tópicos. Esses tópicos estarão indicados com alguns ícones. Assim, quando aparecer: 
 

Em grupo vocês farão o relato do que foi trabalhado no dia. Este relato 

será elaborado por você e seus companheiros de grupo. A escrita pode ser 

a mesma, porém todos os componentes do grupo deverão realizar o 

registro no seu “Caderno do(a) Aluno(a)”. 

 

Este ícone é um convite! Um convite para aflorar a imaginação! Quando 

ele aparecer, faremos coletivamente, em grupo ou individualmente a 

construção de um poema sobre o que aprendemos nas aulas. Estou 

ansiosa para ver os resultados! 

 

Todo(a) pesquisador(a) realiza anotações sobre seus experimentos! Nós 

também vamos fazer como os pesquisadores! Faremos nossos 

apontamentos e deixaremos tudo registrado sobre as observações a respeito 

de nosso trabalho. 

 

Desenhar também faz parte de uma atividade investigativa! Este ícone 

indica que vamos colocar nosso lado artístico para trabalhar! Esta atividade 

será sempre realizada individualmente. Você gosta de desenhar?  

 

                  E então? Topa o desafio? 
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Caderno do(a) aluno (a) 

 

ESENVOLVIMENTO 

AULA 1 

Apresentando e Explicando a Proposta de Trabalho 

Opinião dos alunos sobre a Proposta de Trabalho 
 

Data: _______/________ /________ 

Após ler as informações e ouvir a professora, responda às questões que se seguem com 

sinceridade. Lembre-se de que as ideias devem ser unicamente suas, não compartilhe com o 

colega!  

 

1) O que mais chamou a sua atenção sobre as atividades que serão realizadas? Descreva, 

escrevendo um pequeno texto.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Você já realizou alguma atividade para estudar ciências utilizando o Terrário? 

 

a) Se sim, qual? 

 

b)Se não, você achou interessante e gostaria de estudar o Terrário? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Levantamento de concepções prévias dos alunos 
 

Data: _______/________ /________ 

 

4VOLVI444  



 
 

 
Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

AULA 2 

Conversando Sobre o Assunto 

Conhecendo o Terrário  
 

Data: _______/________ /________ 

O que é um Terrário? 
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Há cerca de 150 anos, o médico inglês Nathaniel Ward 

resolveu colocar algumas pupas de borboletas junto a um 

pouco de terra, dentro de uma caixa de vidro fechada 

para observar a metamorfose desses insetos. Mas, para 

sua surpresa, o que ele observou foi o desenvolvimento 

de esporos e sementes, dando origem a plantas que 

sobreviveram naquele local, mesmo sem qualquer 

cuidado de sua parte. A partir deste incidente, a 

manutenção de espécies em recipientes fechados 

popularizou-se e, atualmente, esse sistema natural em 

escala reduzida é chamado de Terrário.  

Disponível em: http://pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/terrario-um-ecossistema-em-miniatura/512 



 
 

 
Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

Registro 1 – Diário de Bordo 

Relato do que foi realizado neste dia. 

Data: ______/______/_______ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

  

 Registro 2 – Produção Escrita 

Produção de poema coletivo da turma sobre esta aula. 

Data: ______/______/_______ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

AULA 3 

Construindo o Terrário 

Construção do Terrário 
 

Data: _______/________ /________ 

 

1 - Material necessário:  

 02 Caixas de material transparente de vidro de bom tamanho para que possamos 

observar seu interior. (Aqui teremos como referência dois aquários de 50cm de 

comprimento por 40cm de altura). 

 Pedrinhas (pode ser pedras coloridas para aquário, brita ou cascalho) 

aproximadamente 1kg para cada Terrário.  

 Areia 

 Carvão ativado (encontrado em lojas onde vendem-se produtos para peixes e 

aquários. Não é o mesmo carvão usado em churrasqueiras) 

 Terra vegetal com adubo (terra preta)  

 Copinho descartável de café para colocar água.  

 Mudas de plantas (musgos, hepáticas, antóceros, samambaias, avenca) 

 Pequenos animais como minhoca, tatuzinho de jardim, formigas, joaninhas, lesmas.  

 Sementes (de feijão, milho, alpiste) 

 Insulfilm (filme plástico usualmente utilizado na cozinha) e durex para vedar um dos 

Terrários. 

 Telinha para colocar na abertura do outro Terrário. Esta telinha pode ser de arame ou 

de Tule que é um tecido leve e transparente, de fios de seda, nylon ou algodão, que 

formam uma rede de malhas também conhecido como filó.  

Procedimento: 

A sala será dividida em 5 grupos de 5 integrantes cada. Os grupos serão chamados para a 

montagem dos Terrários, na seguinte sequência: 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

 Procedimento Terrário 1 

 

 Coloque uma camada de areia de aproximadamente 3 cm no fundo do  aquário. 

(Grupo 1 ) 

 Coloque o carvão vegetal ( alguns pedaços) e as pedras, (Grupo 3) 

 Cubra-os com Terra preta. (Grupo 5) 

 Plante as sementes, de preferência próximo ao vidro, para que as crianças possam ver 

o processo de desenvolvimento das sementes. (Grupo 2) 

 Depois, coloque as mudas das plantas, regue suavemente. (Grupo 4) 

  Coloque os animais. (Grupo 1 ) 

 Coloque no interior do Terrário um pequeno vasilhame com água. (Grupo 3) 

  Feche bem o Terrário, usando o insulfilm ou um plástico transparente e uma fita 

adesiva grossa, para completar o vedamento. (Grupo 5) 

  Coloque o Terrário em um lugar onde receba bastante luz (luminosidade), mas não no 

sol direto. 

 Procedimento Terrário 2 

 

 Coloque uma camada de areia de aproximadamente 3 cm no fundo do  aquário. 

(Grupo 2) 

 Coloque o carvão vegetal (alguns pedaços) e as pedras, (Grupo 4) 

 Cubra-os com Terra preta. (Grupo 1) 

 Plante as sementes, de preferência próximo ao vidro, para que as crianças possam ver 

o processo de desenvolvimento das sementes. (Grupo 3) 

 Depois, coloque as mudas das plantas, sem regá-las. (Grupo 5) 

  Coloque os animais. (Grupo 2) 

 Neste Terrário NÃO vamos colocar o vasilhame com água.  

  Cubra a abertura do Terrário usando uma telinha, fixe-a com fita adesiva nas 

extremidades. (Grupo 4) 

  Coloque o Terrário em um lugar onde receba menos luz possível. 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

2 – Apresentação do problema:  

 

O ciclo da água acontece na natureza todos os dias e nesse ciclo ocorre a 

formação das chuvas. Como você pode verificar se no Terrário que você 

construiu em sala de aula ocorrerá a formação das chuvas? 

 

3 – Levantamento de hipóteses:  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 – Discussão coletiva:  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

AULA 4 

Registrando a Construção do Terrário 

 

 Registro 1 – Anotações 

Roteiro de observação dos Terrários. 

Data: ______/______/_______ 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS TERRÁRIOS 
 

PRIMEIRO DIA  

Itens 

observáveis 
Terrário 1 Terrário 2  

Vedado/ com água Sem vedação/ sem água 

S
O

L
O

 

  

 

 

 

Á
G

U
A

 

 

 

 

 

A
N

IM
A

IS
 

  

 

 

P
L

A
N

T
A

S
 

  

 

 
 

OBSERVAÇÕES  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

 Registro 2 – Desenho 

Data: ______/______/_______ 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS TERRÁRIOS 
 

PRIMEIRO DIA  
 

ILUSTRAÇÕES 

T
er

rá
ri

o
 1

 

V
ed

ad
o
/ 

co
m

 á
g
u
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
er

rá
ri

o
 2

 

S
em

 v
ed

aç
ão

/ 
se

m
 á

g
u
a
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

 Registro 3– Diário de Bordo 

Relato do que foi realizado neste dia. 

Data: ______/______/_______ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

Registro 4 – Produção Escrita 

Produção Coletiva da turma de um poema sobre a montagem do Terrário. 

 

Data: ______/______/_______ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

AULA 5 

Uma semana depois... 

 

 Registro 1 – Anotações 

Roteiro de observação dos Terrários. 

Data: ______/______/_______ 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS TERRÁRIOS 
 

PRIMEIRA SEMANA 
 

Itens 
observáveis 

Terrário 1 Terrário 2  
Vedado/ com água Sem vedação/ sem água 

S
O

L
O

 

  

 

 

 

 

Á
G

U
A

 

 

 

 

 

 

A
N

IM
A

IS
   

 

 

 

P
L

A
N

T
A

S
 

  

 

 

 
 

OBSERVAÇÕES  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

 

 Registro 2 – Desenho 

Data: ______/______/_______ 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS TERRÁRIOS 
 

PRIMEIRA SEMANA  
 

ILUSTRAÇÕES 

T
er

rá
ri

o
 1

 

V
ed

ad
o
/ 

co
m

 á
g
u
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
er

rá
ri

o
 2

 

S
em

 v
ed

aç
ão

/ 
se

m
 á

g
u
a
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

AULA 6 

Registrando o que foi observado 

 

 Registro 3– Diário de Bordo 

Relato do que foi realizado neste dia. 

Data: ______/______/_______ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

Registro 4 – Produção Escrita 

Produção Coletiva (em grupos) de um poema sobre a aula 

 

Data: ______/______/_______ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

AULA 7 

Duas Semanas Depois... 

 

 Registro 1 – Anotações 

Roteiro de observação dos Terrários. 

Data: ______/______/_______ 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS TERRÁRIOS 
 

SEGUNDA SEMANA 
 

Itens 

observáveis 
Terrário 1 Terrário 2  

Vedado/ com água Sem vedação/ sem água 

S
O

L
O

 

  

 

 

 

 

Á
G

U
A

 

 

 

 

 

 

A
N

IM
A

IS
   

 

 

 

P
L

A
N

T
A

S
 

  

 

 

 
 

OBSERVAÇÕES  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

 Registro 2 – Desenho 

Data: ______/______/_______ 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DO TERRÁRIO 
 

SEGUNDA SEMANA  
 

ILUSTRAÇÕES 

T
er

rá
ri

o
 1

 

V
ed

ad
o
/ 

co
m

 á
g
u

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
er

rá
ri

o
 2

 

S
em

 v
ed

aç
ão

/ 
se

m
 á

g
u
a
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

AULA 8 

Duas Semanas Depois... 

Registrando o que foi observado no Terrário 
 

Data: _______/________ /_______ 

 

 Registro 3– Diário de Bordo 

Relato do que foi realizado neste dia. 

Data: ______/______/_______ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

Registro 4 – Produção Escrita 

Produção Individual de poema  

 

Data: ______/______/_______ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

AULA 9 

Últimas Discussões 

 

 Diário de Bordo 

Relato do que foi realizado neste dia. 

Data: ______/______/_______ 

 

Hoje vocês farão o último registro no Diário de Bordo! 

 

Orientações: 

 

* Escreva contando o que você mais gostou nesse trabalho com o Terrário.  

* Escreva contando o que você menos gostou nesse trabalho com o Terrário.  

* O que você já sabia?  

* O que você não sabia e aprendeu com este experimento? 

* Descreva, com suas palavras, o ciclo da água, como você observou no Terrário.  

* Agora, compare com a formação da chuva na natureza. É igual ao que você observou no 

Terrário? Escreva, contando para mim. 

* O que mais você aprendeu com o Terrário, além do ciclo da água?  

* Escreva ou faça desenhos contando. 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

 Registro 1 - Diário de Bordo 

Relato de acordo com as orientações. 

Data: ______/______/_______ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do (a) aluno (a) 

 

 

AULA 10 

Oportunizando Saberes 

 

O que poderemos fazer para mostrar o desenvolvimento do nosso 

trabalho com o Terrário para a escola? 

 
Data: _______/________ /________ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Reaplicação do questionário que fez o  

“Levantamento de concepções prévias dos(as) alunos(as)” 
 

Data: _______/________ /_______ 
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nas séries iniciais:  
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CADERNO DO(A) PROFESSOR(A)  
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Caderno do(a) Professor(a) 

 

Apresentação  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Ensino de ciências na perspectiva da investigação 

Hoje, novos tempos e novas exigências sugerem a necessidade de câmbios na prática 

pedagógica, no que tange o ensino de ciências nas séries iniciais. A escola deve ser vista 

como espaço social e privilegiado de experiências individuais e coletivas relacionadas ao 

conhecimento científico e como lugar, por excelência da formação dos professores (Garcia e 

Garcia, 2012).  

 Ensinar ciências, tanto quanto ensinar qualquer outra disciplina, exige, do(a) 

professor(a), estratégias que possam levar os alunos ao aprendizado. Não dando menos 

importância aos outros segmentos, mas ensinar ciências nas séries iniciais é ter em mente que 

os alunos não somente aprendam ciências, mas aprendam sobre ciências (Lima e Maués, 

2006). 

 A abordagem do ensino de ciências por investigação no Brasil, é uma discussão que 

vem levantando muitas reflexões. O ensino de ciências deve deixar, sob esta perspectiva, de 

ser pautado em anotações, registros e explicações meramente direcionadas aos alunos. Estes, 

ao contrário, devem participar do processo. Devem ser sujeitos atuantes na construção da 

aprendizagem.  

 Quando se fala em experimentos, logo imaginamos uma bancada, jalecos brancos, 

fumaça saindo das pipetas. Esta visão, segundo Munford e Lima (2007), é a ideia de uma 

ciência acadêmica respaldada por tecnologia e recursos de ponta. Tratamos aqui da ciência 

escolar. Aquela que propõe a aprendizagem do conhecimento científico já consolidado pela 

academia, mas de forma simples, acessível e reflexiva.   
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 No ensino de ciências por investigação as autoras levantam o que é fundamental. 

Primeiro que o aluno seja capaz de realizar explicações e refletir sobre a construção das 

mesmas. Segundo, que o aluno possa comparar suas explicações com as explicações dos 

colegas, além daquelas cientificamente elaboradas. Terceiro, que as explicações possam ser 

revisadas e elaboradas e, por último, que os alunos justifiquem suas explicações para o 

problema proposto.  

 Ao aluno é proporcionada a oportunidade de ter um problema em mãos, levantar 

hipóteses, refletir sobre estas hipóteses baseadas no problema e propor soluções. Mais uma 

vez, não é uma receita, é uma proposta mais autônoma de aprendizagem.  

Sendo assim, o trabalho através da experimentação tem se mostrado muito eficiente 

para a condução do conhecimento teórico, uma vez que existe a valorização do trabalho em 

grupo, a construção do conhecimento é produzida e embasada na investigação científica e 

ocorre o estímulo da troca de informações entre os discentes. Além disso, por meio da 

reflexão e confronto de saberes, uma das bases para a educação científica, o aluno torna-se 

sujeito de sua formação (BEVILACQUA;E SILVA, 2007).  

 Diante desta perspectiva, resolvemos trabalhar de uma forma interdisciplinar, que 

incentive a reflexão e promova o registro das ideias dos alunos. Isto permitirá que eles, 

reflitam sobre suas ideias iniciais – levantamento de hipóteses baseadas em seus 

conhecimentos prévios e posteriormente a comparação destas primeiras ideias com as ideias 

formuladas durante o desenvolvimento da Sequência Didática. Ciências é uma disciplina que 

promove a possibilidade de trabalhar interdisciplinarmente com outras disciplinas. Aqui 

propomos um diálogo com a Língua Portuguesa, dando ênfase à produção de poemas. A cada 

aula, faremos o registro escrito de nossas observações, utilizando esse gênero textual. Esta é 

uma forma de desafiar e, ao mesmo tempo, trabalhar a autonomia. Autonomia esta que será 

analisada como um elemento da Motivação Extrínseca (RYAN; DECI, 2000) na 

aprendizagem escolar.  
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2. CONTEXTO DE UTILIZAÇÃO 

 

O Terrário representa o ecossistema da Terra, oportunizando a observação das relações 

entre plantas, animais e componentes não vivos. Estudar a dinâmica de um ecossistema 

fechado é fundamental para a compreensão da importância da preservação ambiental e da 

biodiversidade em todo o planeta. 

Esse recurso favorece a exploração e construção de diversos conceitos e aprendizagens 

em relação ao ciclo da vida, dos animais e plantas, do ciclo da água dentre outros mais 

específicos. 

No entanto, o enfoque central dessa sequência didática será o desenvolvimento da 

compreensão sobre o Ciclo da água a partir de uma questão problematizadora para alunos do 

4º ano (ou 1º ano do 2º ciclo).  

 

3. OBJETIVOS 

 Propor uma sequência didática, com aulas de caráter investigativo, sobre o tema água, 

mediadas pela construção e observação de um terrário pelas crianças em sala de aula. 

 Reconhecer o modo de vida de alguns vegetais e animais do terrário; 

 Observar como vegetais e animais respiram e se alimentam; 

 Perceber através de observações que a água, o ar e a luz são importantes, tanto para a vida 

vegetal, quanto para a vida animal; 

 Constatar que vegetais e animais, mesmo sendo muito pequenos, fazem parte da cadeia 

alimentar e do ecossistema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender o processo da Fotossíntese. (De onde vem o alimento das plantas?); 

 Estabelecer relações entre Fotossíntese e clorofila. 

 Compreender que a fotossíntese e a respiração são processos diferentes que ocorrem, 

tanto de dia, quanto à noite. (As plantas fazem fotossíntese de dia e respiram à noite?) 

 Estabelecer relações entre atividades experimentais, desenvolvimento da expressão oral e 

escrita e a construção da autonomia nas aulas de ciências do Ensino Fundamental. 
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Caderno do(a) Professor(a) 

4. CONTEÚDOS  

CONTEÚDO CONCEITUAL 

  O Ciclo da água 

 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 

 Manejo de material e montagem experimental; 

 Aprendizagem e execução das ações específicas para a montagem de um terrário; 

 Observação de seres bióticos e abióticos e fenômenos que ocorrem dentro do 

Terrário (por exemplo, evaporação da água, crescimento das plantas, germinação e 

floração, dentre outros); 

 Classificação dos seres que compõem o ecossistema fechado; 

 Formulação e validação ou não das hipóteses; 

 Identificação e controle de variáveis; 

 Técnica de investigação do terrário; 

 Análise das evidências relacionadas ao experimento; 

 Estabelecimento de conclusões através do registro do aluno; 

 Trabalho de investigação; 

 Utilização das estratégias de comunicação (escrita e oral); 

 Estabelecimento de relações entre fenômenos e conceitos relacionados ao terrário.  

 

CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

 Compreender que a Terra é um ecossistema fechado; 

 Compreender a inter-relação e interdependência entre todos os seres vivos; 

 Respeitar a diversidade biológica; 

 Valorizar o pensamento crítico e a criatividade na atividade científica; 

 Valorizar características do trabalho científico como racionalidade, objetividade, 

criatividade, curiosidade entre outras; 

 Utilização do conhecimento adquirido em seu cotidiano e valorização da vida; 

 Despertar o sentimento de pertencimento e responsabilidade com o ecossistema 

(Terra); 
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O foco, nesta proposta, diz respeito ao ciclo da água, no entanto, o terrário como 

ferramenta pedagógica, permite-nos trabalhar outros vários conteúdos conceituais: 

 

 Ambiente  

 

 O planeta Terra 

 Superfície e interior da Terra 

 Rochas 

 Solo e água 

 Ameaças ao solo 

 Estados físicos da água 

 O ciclo da água  

 Economia de água 

 A composição do ar  

 O ar e a respiração  

 O ar e a fotossíntese  

 

 Seres vivos Diversidade da vida  

 

 Características dos seres vivos 

 Classificação dos animais 

 Reprodução 

 Respiração  

 Germinação 

 Classificação das plantas  

 Reprodução, respiração e transpiração das plantas 

 Fotossíntese 
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Caderno do(a) Professor(a) 

 

 

 Os seres vivos se relacionam 

 

 Seres produtores, consumidores e decompositores  

 Cadeia alimentar 

 Alterações na cadeia alimentar 

 Camuflagem e mimetismo 

 Relações entre os seres vivos 

 Ecossistemas  

 O ser humano e os ecossistemas 

 

5. SEGMENTO DE APLICAÇÃO 

 

1º ano do 2º ciclo ou 4º ano do Ensino Fundamental 

 

6. TEMPO ESTIMADO 

O tempo estimado propõe Dez aulas de 60 minutos aproximadamente, conforme o horário de 

aulas determinado pela escola.  

Verifique, abaixo, o tempo previsto para cada aula
1
.  
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1
 Cada turma apresenta suas características, necessidades e possibilidades que podem influenciar no tempo 

dedicado a cada aula.  
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Aula Proposta Tempo estimado 

1  Apresentando e explicando a proposta de trabalho. 15 minutos  

 Opinião dos alunos sobre proposta de trabalho. 15 minutos  

 Conversando sobre o assunto. ------------------------- 

  Levantamento de concepções prévias dos alunos. 30 minutos  

2  Conhecendo o terrário. 10 minutos  

Bilhete para construção do terrário. 5 minutos 

Proposta de Registro 1 – Diário de Bordo 20 minutos 

Proposta de Registro 2 – Elaboração de poema 25 minutos 

3 Construindo o terrário 60 minutos 

4  Registrando a construção do terrário  15 minutos 

 Proposta de registro 1 – Roteiro de observação 15 minutos 

Proposta de registro 2 – Ilustração  15 minutos 

Proposta de registro 3 – Diário de Bordo 15 minutos 

 Proposta de registro 4 – Elaboração de poema 
coletivo 

15 minutos 

5  Uma semana depois ... ----------------------- 

Proposta de registro 1 – Roteiro de observação   30 minutos 

Proposta de registro 2 – Ilustração  30 minutos 

6  Registrando o que foi observado ---------------------- 

 Proposta de registro 3 – Diário de Bordo  30 minutos 

 Proposta de registro 4 – Elaboração de poema em 
grupos  

30 minutos 

7  Duas semanas depois... ----------------- 

 Proposta de registro 1 – Roteiro de observação  30 minutos 

 Proposta de registro 2 – Ilustração  30 minutos 

8  Registrando o que foi observado ---------------------- 

Proposta de registro 3 – Diário de Bordo  30 minutos 

Proposta de registro 4 – Elaboração de poema 
individual  

30 minutos 

9  Últimas discussões --------------------- 

Proposta de registro 1 – Diário de Bordo  60 minutos 

10  Oportunizando saberes 30 minutos 

Reaplicação do Levantamento de concepções prévias. 30 minutos 
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7. PREVISÃO DE MATERIAIS 

 

Os materiais, que se prevê utilizar na prática, são: 

 Caixa de material transparente de vidro de bom tamanho para que possamos observar 

seu interior. (Aqui teremos como referência dois aquários de 50cm de comprimento 

por 40cm de altura x 40 cm de largura). 

 Pedrinhas (pode ser pedras coloridas para aquário, brita ou cascalho) 

aproximadamente 1kg para cada terrário.  

 Areia (01 pote de sorvete de 2 litros para cada terrário  

 Carvão ativado (encontrado em lojas onde vende-se produtos para peixes e aquários. 

Não é o mesmo carvão usado em churrasqueiras) 

 Terra vegetal com adubo (terra preta) 1pct de 2kg para cada terrário. 

 Vasilha pequena para colocar água. 

 Mudas de plantas que gostam de água (musgos, hepáticas,antóceros, samambaias, 

avenca) 

 Pequenos animais como minhoca, tatu, formigas, aranhas, joaninhas, lesmas.  

 Sementes (de feijão, milho ou alpiste) 

 Insulfilm e durex para vedar um dos terrários. 

 Telinha para colocar na abertura do outro terrário. 

 “Caderno do(a) Aluno(a)” para a realização dos registros propostos (Este caderno 

consta ao final do “Caderno do (a) Professor (a)” e será de uso individual do(a) 

aluno(a). 
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8. ROTEIRO DAS AULAS  

 

AULA 1 

Apresentando e Explicando a Proposta de Trabalho 

 

Tempo previsto: 15 minutos  

Apresentando e Explicando a Proposta de Trabalho 

 

Data: _______/________ /________ 

 

Instruções: 

 

Na AULA 1, apresentamos aos alunos a proposta de trabalho: 

1. A Sequência Didática abordará o ciclo da água como conteúdo principal.  

2. Construiremos dois terrários. Para os mesmos, os(as) alunos(as) contribuirão com a 

doação de materiais, cujos serão explicitados mais à frente. 

3. Observaremos esse fenômeno por algumas semanas.  

4. A proposta de construção do terrário pode abordar vários conteúdos propostos pelo 

currículo como: germinação, cadeia alimentar, fotossíntese, população, tipos de 

plantas, entre outros. 

5. Para que o trabalho desenvolvido seja registrado, será proposta, aos alunos, a produção 

de poemas sobre o tema. Esta escrita será realizada coletivamente, em grupos e 

individualmente.  

6. Cada aluno receberá o “Caderno do Aluno”, para que possam sistematizar o trabalho. 

7. Metodologicamente falando, esta Sequência Didática proporciona: 

 O trabalho com os conhecimentos prévios dos alunos; 

 O incentivo dos(as) alunos(as), a participação no processo de ensino-aprendizagem 

por meio da autonomia, interação e postura crítica; 
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 O estabelecimento do trabalho conjunto de conteúdos conceituais, atitudinais e 

procedimentais.  

8. Objetiva-se trabalhar as seguintes competências com os alunos: 

 Compreender a natureza como um todo do qual fazemos parte como seres vivos 

que somos. 

 Apontar relações entre o ensino por investigação e a produção de poemas.  

 Refletir e propor soluções para problemas levantados, procurando desenvolver os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que serão estabelecidos. 

 Intensificar o trabalho em grupo com vistas à cooperação e interação dos grupos, 

para que o conhecimento seja realizado de forma coletiva.  

Tempo previsto: 15 minutos  

Opinião dos alunos sobre a  Proposta de Trabalho 

Data: _______/________ /________ 

 

Instruções: 

 

1. Depois da apresentação e da explicação 

dada, peça aos alunos e alunas que reflitam e 

respondam no “Caderno do Aluno” as 

seguintes perguntas:  

 

 1) O que mais chamou sua atenção 

sobre as atividades que serão realizadas?  

 2) Você já realizou alguma atividade 

para estudar Ciências utilizando o Terrário?  

 Se sim, qual? 

 Se não, você achou interessante e 

gostaria de estudar o Terrário?  
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Tempo previsto: 30 minutos  

Conversando sobre o assunto 

Data: _______/________ /________ 

 

Instruções: 

 

1. Antes de iniciarmos o trabalho de construção do terrário, vamos realizar um 

levantamento de concepções prévias dos alunos.  

2. Para isso aplicaremos um questionário com algumas perguntas pertinentes ao tema e 

que será reaplicado ao final da Sequência Didática.  

3. Esse questionário deverá ser preenchido, pelos alunos, individualmente e sem consulta 

a nenhum material. 

4. O questionário não consta no Caderno do(a) Aluno(a) e o mesmo (em versão para 

aplicação) está como ANEXO I ao final do Caderno do(a) Professor(a).  

5. Ele deverá ser recolhido para análise. 

6. Ao término da proposta da Sequência Didática, faremos a reaplicação do questionário. 
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Levantamento de concepções prévias dos alunos 

Data: _______/________ /________ 

 

 

 

 

 

 

A respeito do que temos estudado sobre ciências, no 4º ano, responda com suas palavras: 

 

1 -  A água é importante para a vida. Como podemos comprovar isto, no dia-a-dia? 

 

2 -  Onde está localizada a água, no planeta Terra? 

 

3 – Qual relação existe entre os seres vivos (plantas, animais e seres humanos), e o ciclo da 

água? 

 

4 – Faça uma ilustração de como você entende o ciclo da água. 

 

5 – Você sabe o que é um Terrário? Conte o que você sabe com suas palavras: 

 

6 - O que pode acontecer se a temperatura do terrário aumentar?  

 

7 - O que pode acontecer se a temperatura do terrário diminuir? 
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AULA 2 

Conversando Sobre o Assunto 

Tempo previsto: 10 minutos  

Conhecendo o Terrário  

Data: _______/________ /________ 

Instruções: 

 

1. Texto explicativo que deve ser trabalhado e discutido com os alunos, para que sirva de 

introdução ao assunto.  

2.  O objetivo é instigar os alunos para a próxima aula, quando realizaremos a construção 

do terrário. 

O que é um terrário? 
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Há cerca de 150 anos, o médico inglês Nathaniel Ward 

resolveu colocar algumas pupas de borboletas junto a 

um pouco de terra, dentro de uma caixa de vidro 

fechada para observar a metamorfose desses insetos. 

Mas, para sua surpresa, o que ele observou foi o 

desenvolvimento de esporos e sementes, dando origem 

a plantas que sobreviveram naquele local, mesmo sem 

qualquer cuidado de sua parte. A partir daquele 

incidente, a manutenção de espécies em recipientes 

fechados popularizou-se e, atualmente, esse sistema 

natural em escala reduzida é chamado de terrário.  

Disponível em: http://pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/terrario-um-

ecossistema-em-miniatura/512 
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Entrega e colagem no caderno/agenda  

Tempo previsto: 05 minutos  

Bilhete para a construção do Terrário  

Data: _______/________ /________ 

 

Bilhetinho Amigo 

 

Belo Horizonte, _______/_______ / _______ 

Para montarmos um terrário, necessitaremos de alguns materiais! 

 

Na próxima semana, no dia ______/_______/_______, este será o nosso desafio!  

 

Para isso gostaríamos de contar com a colaboração de vocês! 

Vamos precisar de: 

* Terra preta; 

* Pedrinhas ; 

* Areia grossa; 

* Muda de plantas pequenas: musgos, suculentas, cactáceas, musgos, hepáticas, samambaias, 

avenca) 

* Sementes (milho, feijão, alpiste) 

* Bichinhos para colocar dentro do terrário: Minhocas, formigas, joaninhas, tatuzinho de jardim, 

caramujo. (Atenção: peça a ajuda de um adulto, ok? Os bichinhos devem estar vivos!!!) 

 

Obs: Cada aluno trará o que conseguir, não é necessário trazer todos os materiais.  

 

Até a próxima semana! 

As professoras  

 

Instruções: 

1. Nesta Sequência Didática, a proposta é construirmos dois terrários.  

2. Para isso vamos precisar de alguns materiais. Esses materiais serão solicitados aos 

alunos. 

3. É interessante que os alunos participem da elaboração desta lista auxiliados pela 

professora, mas é importante que a professora os tenha à mão, para que a proposta da 

aula não seja prejudicada.  

4. Uma boa alternativa é pedir o material com antecedência. Caso falte algum deles, é de 

responsabilidade do(a) professor(a) providenciá-los. 
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5. Material necessário para a construção de um Terrário:  

 Caixa de material transparente de vidro de bom tamanho para que possamos observar 

seu interior. (Aqui, teremos como referência dois aquários de 50cm de comprimento 

por 40cm de altura). 

 Pedrinhas (podem ser pedras coloridas para aquário, brita ou cascalho) 

aproximadamente 1kg para cada terrário.  

 Areia 

 Carvão ativado (encontrado em lojas onde vendem-se produtos para peixes e 

aquários. Não é o mesmo carvão usado em churrasqueiras) 

 Terra vegetal com adubo (terra preta)  

 Vasilha pequena para colocar água. 

 Mudas de plantas que gostam de água (musgos, hepáticas, antóceros, samambaias, 

avenca) 

 Pequenos animais como minhoca, tatu, formigas, aranhas, joaninhas, lesmas.  

 Sementes (de feijão, milho, alpiste) 

 Insulfilm e durex para vedar um dos terrários. 

 Telinha para colocar na abertura do outro terrário. 

 “Caderno do(a) Aluno(a)” para a realização dos registros propostos (Este caderno 

consta ao final do “Caderno do (a) Professor (a)” e será de uso individual do(a) 

aluno(a). 

6. Segue modelo de bilhete para ser entregue aos alunos. (ANEXO II) 

7. O material será pedido aos alunos, mas é de extrema importância que o(a) professor(a) 

estabeleça uma estratégia para que, no dia, todo o material esteja disponível para a 

montagem do experimento.  

8. É importante ressaltar que materiais como a caixa de vidro, o carvão ativado devem 

ser providenciados preferencialmente pelo(a) professor(a). Por isso não consta no 

bilhete a especificação dos mesmos. 

9. O objetivo do bilhete é fazer, do aluno, um sujeito-participante do processo de 

aprendizagem. Mas é necessário o olhar atento do (a) professor(a), para que os 

materiais sejam suficientes para a montagem do experimento.  
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10. Discussão Coletiva 

 

 Depois da apresentação da proposta aos alunos, perguntar a eles sobre o que acharam. 

 Têm alguma dúvida? 

 Eles aceitaram a proposta? 

 Então vamos passar aos registros? 

 

Tempo previsto: 20 minutos  

Proposta de Registro 1  

 

Data: _______/________ /________ 

 

11. Registro 1 – Diário de Bordo  

 

 Na sessão Diário de Bordo, em grupos, os alunos farão um relato de como foi a aula 

daquele dia. O que já sabiam, o que aprenderam de novo, a maneira como foi realizada 

a aula, o que gostaram, o que não gostaram.  

 É importante ressaltar para os (as) alunos(as) que eles sejam sinceros, ao realizar esta 

atividade e que todos do grupo devem fazer o registro no seu “Caderno do Aluno”.  

 

 

 

 

 

17  



46 
 

 
Caderno do(a) Professor(a) 

Tempo previsto: 25 minutos  

Proposta de Registro 2  

 

Data: _______/________ /________ 

12. Registro  - Elaboração de poema  

 

 Como já foi esclarecido, nossa proposta gira em torno de trabalhar a 

interdisciplinaridade. Então, vamos trabalhar, também, com a nossa língua. Os 

cientistas deparam-se com um problema, levantam hipóteses, experimentam, 

observam e registram.  

 Nós também vamos realizar registros. Para que essa atividade torne-se um desafio, 

vamos realizá-la em forma de poema? 

 Sim! Ciências e poema! Vamos ver o resultado? Topam o desafio? 

 Nessa primeira produção, é necessário esclarecer aos alunos o que é um poema. No 

ANEXO III, segue um texto que vai ajudá-lo(a) a estruturar esse conceito. Afinal, 

poema não é o mesmo que poesia!  

 PROPOSTA DE PRODUÇÃO ESCRITA: No coletivo, auxiliados pelo(a) 

professor(a), faremos a elaboração coletiva da turma, de um poema que retrate/reflita 

sobre o primeiro dia da Sequência Didática.  

 Não podemos esquecer : Para que os (as) alunos(as) possam produzir poemas 

autonomamente, é necessário que ele (s) conheça(m) e aprenda(m) como fazer. Então 

sugerimos um processo, no decorrer da Sequência Didática, quando formos realizar a 

escrita de poemas, que retratam o que foi trabalhado nas aulas de ciências e com a 

observação do terrário: Primeiramente, iniciaremos com uma produção coletiva de 

poema (com toda a sala). Depois, cada grupo elaborará uma estrofe, para que, no final, 

estruturemos um poema também coletivo. Após esse processo, cada grupo vai elaborar 

seu poema. Até que, por fim, cada aluno(a) escreverá seu próprio poema.  
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AULA 3 

Construindo o Terrário 

 

Instruções: 

 

Tempo previsto: 60 minutos  

Construção do Terrário 

Data: _______/________ /________ 

 

1.  Material necessário:  

 Caixa de material transparente de vidro de bom tamanho para que possamos observar 

seu interior. (Aqui teremos como referência dois aquários de 50cm de comprimento 

por 40cm de altura). 

 Pedrinhas (pode ser pedras coloridas para aquário, brita ou cascalho) 

aproximadamente 1kg para cada terrário.  

 Areia 

 Carvão ativado (encontrado em lojas onde vendem-se produtos para peixes e 

aquários. Não é o mesmo carvão usado em churrasqueiras) 

 Terra vegetal com adubo (terra preta)  

 Vasilha pequena para colocar água. 

 Mudas de plantas que gostam de água (musgos, hepáticas,antóceros, samambaias, 

avenca) 

 Pequenos animais como minhoca, tatu, formigas, aranhas, joaninhas, lesmas.  

 Sementes (de feijão, milho, alpiste) 

 Insulfilm e durex para vedar um dos terrários. 

 Telinha para colocar na abertura do outro terrário. 

 “Caderno do(a) Aluno(a)” para a realização dos registros propostos (Este caderno 

consta ao final do “Caderno do (a) Professor (a)” e será de uso individual do(a) 

aluno(a). 
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Caderno do(a) Professor(a) 

Procedimento: 

A sala, será dividida em 5 grupos de 5 integrantes cada. Os grupos serão chamados em forma 

de rodízio para a montagem dos terrários. Na seguinte sequência  

 Procedimento Terrário 1 

 Coloque uma camada de areia de aproximadamente 3 cm no fundo do  aquário. 

(Grupo 1 ) 

 Coloque o carvão vegetal ( alguns pedaços) e as pedras, (Grupo 3) 

 Cubra-os com Terra preta. (Grupo 5) 

 Plante as sementes, de preferência próximo ao vidro, para que as crianças possam ver 

o processo de desenvolvimento das sementes. (Grupo 2) 

 Depois, coloque as mudas das plantas, regue suavemente. (Grupo 4) 

  Coloque os animais. (Grupo 1 ) 

 Coloque no interior do Terrário um pequeno vasilhame com água. (Grupo 3) 

  Feche bem o terrário, usando o insufilm ou um plástico transparente e uma fita 

adesiva grossa para completar o vedamento. (Grupo 5) 

  Coloque o Terrário em um lugar onde receba bastante luz (luminosidade), mas não no 

sol direto. 

 Procedimento Terrário 2 

 Coloque uma camada de areia de aproximadamente 3 cm no fundo do  aquário. 

(Grupo 2) 

 Coloque o carvão vegetal (alguns pedaços) e as pedras, (Grupo 4) 

 Cubra-os com Terra preta. (Grupo 1) 

 Plante as sementes, de preferência próximo ao vidro, para que as crianças possam ver 

o processo de desenvolvimento das sementes. (Grupo 3) 

 Depois, coloque as mudas das plantas,  sem regá-las. (Grupo 5) 

  Coloque os animais. (Grupo 2) 

 Neste Terrário NÃO vamos colocar o vasilhame com água.  

  Cubra a abertura do terrário usando uma telinha, fixe-a com fita adesiva nas 

extremidades. (Grupo 4) 

  Coloque o Terrário em um lugar onde receba menos luz possível. 
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Caderno do(a) Professor(a) 

Quadro resumido: 

 

Procedimento Terrário 1 Terrário 2 

1 - Coloque uma camada de areia de aproximadamente 3 

cm no fundo do  aquário. 

 

Grupo 1 

 

Grupo 2 

2 - Coloque o carvão vegetal (alguns pedaços) e as 

pedras, 

 

Grupo 3 

 

Grupo 4 

3 - Cubra-os com Terra preta.  

Grupo 5 

 

Grupo 1 

4 - Plante as sementes, de preferência próximo ao vidro, 

para que as crianças possam ver o processo de 

desenvolvimento das sementes. 

 

Grupo 2 

 

Grupo 3 

5 - Depois coloque as mudas das plantas, regue 

suavemente, no Terrário 1 e não regue no Terrário 2. 

 

Grupo 4 

 

Grupo 5 

6 - Coloque os animais Grupo1 Grupo 2 

7 - Coloque no interior do Terrário um pequeno 

vasilhame com água. 

 

Grupo 3 

 

XXXXXX 

8 - Cubra a abertura do terrário usando uma telinha, fixe-

a com fita adesiva nas extremidades. 

 

XXXXXXX 

 

Grupo 4 
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Caderno do(a) Professor(a) 

2. Apresentação do problema:  

 

O ciclo da água acontece na natureza todos os dias e nesse ciclo ocorre a formação 

das chuvas. Como você pode verificar se no Terrário que você construiu em sala de 

aula ocorrerá a formação das chuvas? 

 

 As crianças devem ser orientadas pelo(a) professor(a) a registrar a pergunta no 

“Caderno do Aluno”, no item que refere-se à “Apresentação do problema”. 

3. Levantamento de hipóteses:  

 As crianças devem fazer suposições em busca de respostas para o problema 

apresentado. O (A) professor(a) deve orientá-las a registrarem as respostas no 

“Caderno do Aluno”, no item que refere-se ao “Levantamento de Hipóteses”.  

4. Discussão coletiva::  

 A partir das discussões e observações, o grupo deverá registrar as impressões que 

tiveram a respeito do problema levantado.  

Abaixo, seguem algumas perguntas que podem aparecer durante o levantamento de 

hipóteses ou mesmo depois, durante a aplicação da sequência Didática.  

 O que é um terrário ?  

 Qual a relação do terrário com as aulas de ciências? 

 Para onde vai a água que colocamos no terrário?   

 O que acontece com a água, usada para molhar as plantas?  

 As plantas comem terra?   

 As plantas bebem água?   

 O que acontece quando uma planta ou um animal morre?  

 Como o homem interfere na vida dos outros seres vivos?  

 O que pode acontecer, se a temperatura do terrário aumentar?  

 As minhocas estão se reproduzindo no terrário?  
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Caderno do(a) Professor(a) 

AULA 4 

Registrando a Construção do Terrário 

 

Instruções: 
 

Tempo previsto: 15 minutos  

Proposta de Registro 1  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 Registros 

 

 

Roteiro de observação dos terrários. 

  Os alunos farão o registro do 

primeiro dia (o dia da montagem do 

terrário), observando as características 

apontadas no quadro:  

 Solo: Como está o solo, suas 

características, cor, umidade. 

 Água: Onde está a água, qual a 

quantidade. 

 Animais: Estão vivos. 

 Plantas: Quais suas 

características, estão murchas. 

  Caso seja necessário apontar 

alguma observação, esta deverá ser 

registrada no campo indicado. 
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Caderno do(a) Professor(a) 

Tempo previsto: 15 minutos  

Proposta de Registro 2  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 

1. Desenho representando a montagem do experimento.  

 

 

 Os alunos devem representar de forma imagética a construção do terrário.  

 É interessante observar este tipo de registro uma vez que as crianças podem falar com 

as imagens o que não conseguem registrar no papel.   
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Caderno do(a) Professor(a) 

Tempo previsto: 15 minutos  

Proposta de Registro 3  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 

2. Relato da montagem do experimento. 

 Relatório da montagem do experimento no Diário de Bordo 

  Cada grupo (aproximadamente 5) fará o seu relato coletivo. 

 É importante incentivar os alunos a realizarem este registro com detalhes.  
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Caderno do(a) Professor(a) 

Tempo previsto: 15 minutos  

Proposta de Registro 4  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 

3. Produção Coletiva da turma de um poema sobre a montagem do terrário.  
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Caderno do(a) Professor(a) 

AULA 5 

Uma semana depois.. 

 

Instruções: 

 

Tempo previsto: 30 minutos  

Proposta de Registro 1  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 Registros 

 

 

1. Roteiro de observação dos 

terrários. 

 Os alunos farão o registro das 

mudanças que ocorreram no Terrário 

uma semana depois de sua montagem, 

observando as características apontadas 

no quadro:  

 Solo: Como está o solo, suas 

características, cor, umidade. 

 Água: Onde está a água, qual a 

quantidade. 

 Animais: Estão vivos. 

 Plantas: Quais suas 

características, estão murchas. 

  Caso seja necessário apontar 

alguma observação. Esta deverá ser 

registrada no campo indicado. 
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Caderno do(a) Professor(a) 

Tempo previsto: 30 minutos  

Proposta de Registro 2  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 

2. Desenho representando a montagem do experimento.  

 

 Os alunos devem representar de forma imagética a situação do terrário uma semana 

depois de sua construção.  

 É interessante observar este tipo de registro uma vez que as crianças podem falar com 

as imagens o que não conseguem registrar no papel.   
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Caderno do(a) Professor(a) 

AULA 6 

Registrando o que foi observado 

 

Instruções: 

 

Tempo previsto: 30 minutos  

Proposta de Registro 3  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 Registros 

 

 

 

 

3. Relato da montagem do 

experimento. 

 Relato das impressões dos 

alunos uma semana depois da montagem 

do terrário. 

  Cada grupo 

(aproximadamente 5) fará o seu relato 

coletivo. 

 É importante incentivar os 

alunos a realizarem este registro com 

detalhes.  
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Caderno do(a) Professor(a) 

Tempo previsto: 30 minutos  

Proposta de Registro 4  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 

4. Produção de poema coletivo sobre esta aula.  

 Elaboração de um poema por grupo. 
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Caderno do(a) Professor(a) 

AULA 7 

Duas Semanas Depois... 

 

Instruções: 

 

Tempo previsto: 30 minutos  

Proposta de Registro 1  

 

Data: _______/________ /________ 

 

1. Roteiro de observação dos terrários. 

 

 

 

 Os alunos farão o registro das 

mudanças que ocorreram no Terrário 

duas semanas depois de sua 

montagem, observando as 

características apontadas no quadro:  

 Solo: Como está o solo, suas 

características, cor, umidade. 

 Água: Onde está a água, qual 

a quantidade, o ciclo da água pode 

ser observado. 

 Animais: Estão vivos. 

 Plantas: Quais suas 

características, estão murchas. 

  Caso seja necessário apontar 

alguma observação, esta deverá ser 

registrada no campo indicado.  
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Caderno do(a) Professor(a) 

Tempo previsto: 30 minutos  

Proposta de Registro 2  

 

Data: _______/________ /________ 

 

2. Desenho representando a montagem do experimento.  

 

 

 Os alunos devem representar, de forma imagética, a situação do terrário uma semana 

depois de sua construção.  

 É interessante observar este tipo de registro, uma vez que as crianças podem falar com 

as imagens o que não conseguem registrar no papel.   
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Caderno do(a) Professor(a) 

AULA 8 

Duas Semanas Depois... 

Registrando o que foi observado no terrário 

 

Data: _______/________ /_______ 

 

Instruções: 

 

Tempo previsto: 30 minutos  

Proposta de Registro 3  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 

 

3. Relato da montagem do 

experimento. 

 Relato das 

impressões dos alunos uma semana 

depois da montagem do terrário. 

  Cada grupo 

(aproximadamente 5) fará o seu 

relato coletivo. 

 É importante 

incentivar os alunos a realizarem 

este registro com detalhes.  
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Caderno do(a) Professor(a) 

Tempo previsto: 30 minutos  

Proposta de Registro 4  

 

Data: _______/________ /________ 

 

 

 

4. Produção de poema sobre esta aula.  

 Elaboração de um poema por aluno.  
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Caderno do(a) Professor(a) 

AULA 9 

Últimas Discussões 

 

Instruções: 

 

Tempo previsto: 60 minutos  

Proposta de Registro  

 

Data: _______/________ /________ 

 

1. Neste dia, os alunos farão o último registro no Diário de Bordo.  

 

 Eles devem apontar o que mais gostaram, o que menos gostaram. 

 Escrever uma produção de texto a respeito do experimento e o que aprenderam.  

 Mudaram alguma ideia sobre o ciclo da água? Aprenderam algo além do ciclo da 

água? O quê? 

 Relatório das observações realizadas na terceira semana de observação no Diário 

de Bordo. 
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Caderno do(a) Professor(a) 

AULA 10 

Oportunizando Saberes 

 

Instruções: 

 

Tempo previsto: 30 minutos  

Oportunizando os saberes 

 

Data: _______/________ /________ 

 

1. No coletivo os alunos vão decidir o que poderemos fazer para mostrar o 

desenvolvimento do nosso trabalho com o terrário para a escola. 

 

Sugestões: 

 

 Exposição dos poemas. 

 Explicação do experimento para a escola. 

 Apresentação da proposta 
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Caderno do(a) Professor(a) 

Tempo previsto: 30 minutos 

 

Reaplicação do Levantamento de concepções prévias dos alunos 

 

Data: _______/________ /________ 

 

2. Observações:  

 O questionário deve ser respondido individualmente.  

As crianças fazem suposições em busca de respostas para as perguntas propostas. 

Realizando os registros necessários.  

Recolher o Questionário. 

Reaplicação do questionário  

“Levantamento de concepções prévias dos alunos” 

 

Data: _______/________ /________ 

 

 

 

 

A respeito do que têm estudado sobre ciências no 4º ano, responda com suas palavras: 

 

1 - Por que a água é importante para a vida? 

 

2 - Onde está localizada a água no planeta Terra? 

 

3 – Explique resumidamente, como ocorre o ciclo da água. 

 

4 – Qual relação existe entre as plantas e o ciclo da água? 

 

5 – Você sabe o que é um Terrário? Explique: 

 

6 – O que podemos estudar, sobre ciências, quando utilizamos o terrário? 

 

7 - O que pode acontecer, se a temperatura do terrário aumentar?  

 

8 – O que pode acontecer, se a temperatura do terrário aumentar 
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ANEXO I 

 

Levantamento de 

concepções prévias dos alunos 

Data: _______/________ /________ 

Responda o questionário abaixo marcando somente uma resposta para cada pergunta!  

 

1 QUAL SEU SEXO? 

(1) MASCULINO  

(2) FEMININO  

 

2 QUAL A SUA IDADE? 

(1)  8 ANOS  

(2)  9 ANOS  

(3)  10 ANOS  

(4)  11 ANOS OU MAIS 

 

3 ASSINALE A ALTERNATIVA QUE IDENTIFICA A SUA COR OU RAÇA:  

(1) BRANCA  

(2) PRETA  

(3) PARDA  

(4) AMARELA  

(5) INDÍGENA 

 

4 VOCÊ GOSTA DA DISCIPLINA “CIÊNCIAS”? 

(1) SIM, UM POUCO  

(2) SIM, MUITO  

(3) NÃO  

 

5 ESTE ANO, NA ESCOLA, VOCÊ JÁ TRABALHOU COM EXPERIMENTOS DE CIÊNCIAS? 

(1) VÁRIAS VEZES  

(2) POUCAS VEZES  

(3) UMA VEZ 

(3) NENHUMA VEZ  

 

6 PARA VOCÊ, PODEMOS FAZER POEMAS COM O CONTEÚDO QUE APRENDEMOS EM CIÊNCIAS? 

(1) SIM, PODEMOS COM CERTEZA 

(2) TALVEZ, NÃO TENHO CERTEZA  

(3) NÃO, DE FORMA ALGUMA  
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Caderno do(a) Professor(a) 

 

 

 

 

A respeito do que têm estudado sobre ciências no 4º ano 

responda com suas palavras: 

1 -  A água é importante para a vida. Como podemos comprovar isto no dia-a-dia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2 -  Onde está localizada a água no planeta Terra? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

41  

Vamos pensar? 

 



70 
 

 
Caderno do(a) Professor(a) 

3 – Qual relação que existe entre os seres vivos (plantas, animais e seres humanos) e o ciclo 

da água? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 – Faça uma ilustração de como você entende o ciclo da água. 
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Caderno do(a) Professor(a) 

5 – Você sabe o que é um Terrário? Conte o que você sabe com suas palavras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6 – O que podemos estudar sobre ciências, quando utilizamos o terrário? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7 - O que pode acontecer se a temperatura do terrário aumentar?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8 –  O que pode acontecer se a temperatura do terrário diminuir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caderno do(a) Professor(a) 

ANEXO II 

 

Bilhetinho Amigo 

Belo Horizonte, _______/_______ / _______ 

Para montarmos um terrário necessitamos de alguns materiais! 

 

Na próxima semana, no dia ______/_______/_______, este será o nosso desafio!  

 

Para isso gostaríamos de contar com a colaboração de vocês! 

Vamos precisar de: 

* Terra preta; 

* Pedrinhas ; 

* Areia grossa; 

* Muda de plantas pequenas: musgos, suculentas, cactáceas, musgos, hepáticas,antóceros, 

samambaias, avenca) 

* Sementes (milho, feijão, alpiste) 

* Bichinhos para colocar dentro do terrário: Minhocas, formigas, joaninhas, tatuzinho de jardim, 

caramujo. (Atenção: peça a ajuda de um adulto ok? Os bichinhos devem estar vivos!!!) 

Obs: Cada aluno trará o que conseguir, não é necessário trazer todos os materiais.  

 

Até a próxima semana! 

O(A) Professor(a) 

 

Bilhetinho Amigo 

Belo Horizonte, _______/_______ / _______ 

Para montarmos um terrário necessitamos de alguns materiais! 

 

Na próxima semana, no dia ______/_______/_______, este será o nosso desafio!  

 

Para isso gostaríamos de contar com a colaboração de vocês! 

Vamos precisar de: 

* Terra preta; 

* Pedrinhas ; 

* Areia grossa; 

* Muda de plantas pequenas: musgos, suculentas, cactáceas, musgos, hepáticas,antóceros, 

samambaias, avenca) 

* Sementes (milho, feijão, alpiste) 

* Bichinhos para colocar dentro do terrário: Minhocas, formigas, joaninhas, tatuzinho de jardim, 

caramujo. (Atenção: peça a ajuda de um adulto ok? Os bichinhos devem estar vivos!!!) 

Obs: Cada aluno trará o que conseguir, não é necessário trazer todos os materiais.  

 

Até a próxima semana! 

O(A) Professor(a) 
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ANEXO III 

Definição de poesia e poema 

 

O poeta modernista brasileiro Manuel Bandeira confessou certa vez que, um dia, ao 

começar a escrever um livro didático sobre literatura, teve que dar uma definição da poesia 

e... embatucou, isto é, ficou sem ação, sem resposta. Pelo menos por um instante. 

Dizia ainda o poeta: "eu, que desde os dez anos de idade faço versos; eu, que tantas 

vezes sentira a poesia passar em mim como uma corrente elétrica e afluir aos meus olhos sob 

a forma de misteriosas lágrimas de alegria: não soube no momento forjar já não digo uma 

definição racional dessas que, segundo regra a lógica, devem convir a todo o definido e só ao 

definido, mas uma definição puramente empírica, artística, literária". 

Como se vê, nem para um poeta genial como Bandeira foi tarefa fácil definir, com 

exatidão, o que vem a ser poesia. Todavia, procuraremos, de forma didática e sucinta, 

esclarecer o que é poesia, bem como alguns conceitos elementares ligados a ela. 

• Poesia: é, na realidade, a qualidade presente em certos artefatos culturais, capaz de 

despertar o sentimento do belo e provocar o encantamento estético. Dessa forma, a poesia 

pode estar em um conto, na cena de um filme, ou de uma telenovela; nas artes plásticas, como 

a pintura, a escultura; ou, como reconhecia Bandeira, nas ruas. Dizia o poeta: "Dois 

automóveis colidem, ou uma senhora desmaia, ou um homem é assassinado... Paira no ar um 

certo tumulto emocional, criando uma atmosfera de poesia. Pois bem, o poeta suscita a mesma 

coisa, só que mediante apenas uma colisão de palavras". 

• Poema: é o texto composto em versos (linhas breves) e estrofes, numa oposição ao 

texto composto em prosa (linhas longas), isto é, composto em orações, períodos e parágrafos. 

Sendo assim, é evidente que nem todo poema obrigatoriamente é ou contém poesia. Assim 

como a boa prosa de ficção só é boa porque está carregada de poesia. 
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Outras definições: 

• Verso: é o nome que se dá a cada uma das linhas que constituem um poema. 

• Metro: é o nome que se dá à extensão da linha poética. Pela contagem de sílabas de 

um verso, podemos estabelecer seu padrão métrico e suas unidades rítmicas. 

• Ritmo: é a sucessão de tempos fortes e fracos que se alternam com intervalos 

regulares. No verso, o ritmo é formado pela sucessão de unidades rítmicas resultantes da 

alternância entre sílabas acentuadas (fortes) e não-acentuadas (fracas); ou entre sílabas 

construídas por vogais longas e breves. 

• Melodia: é a sequência de notas (no caso da poesia, de sons) que, apresentando 

organização rítmica com sentido musical, se relacionam reciprocamente, de modo a formar 

um todo harmônico, uma linha melódica. 

• Rima: é a igualdade ou semelhança de sons na terminação das palavras: asa, casa; asa, 

cada. Na rima asa, casa há paridade completa de sons a partir da vogal tônica; na rima asa, 

cada a paridade é só das vogais. As rimas do primeiro tipo se chamam consoantes; as do 

segundo, toantes. 

O verso apresenta quatro elementos principais: metro, ritmo, melodia e rima. 

Carlos Drummond de Andrade, poeta não menos genial do que Bandeira, falando de 

sua ligação na mocidade com o Movimento Modernista, fez importantes considerações sobre 

a liberdade na criação poética e sua relação com o ritmo e a melodia na poesia. 

Dizia Drummond: "Liguei-me na mocidade ao movimento modernista brasileiro, que 

se afirmou em São Paulo, 1922, e que deu maior liberdade à criação poética". Mas ressaltava: 

"liberdade que não é absoluta, pois a poesia pode prescindir da métrica regular e do apoio da 

rima, porém não pode fugir ao ritmo, essencial à sua natureza". 

Para o poeta itabirano, poderia haver muitas experiências de vanguarda, que procurava 

abolir tudo que caracterizava a arte da poesia, mas ninguém tinha conseguido, segundo ele, 

"acabar com a melodia e a emoção do verso autêntico"
2
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2
 Disponível em: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/versificacao---definicoes-poesia-ou-

poema.htm. Nada impede que sejam consultadas outras fontes.  

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/versificacao---definicoes-poesia-ou-poema.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/versificacao---definicoes-poesia-ou-poema.htm
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