
4a Série 
 

Lição 10: Solo e Plantas Parte 2 Reference to English Interconnections 
Lesson 
None 

Science Standard(s): Standard 3 Objective 3 
Objetivo de conteúdo: Objetivo de Linguagem: 
Os alunos, em duplas, relacionarão os componentes 
do solo com o crescimento das plantas e investigarão 
as maneiras de fornecer nutrientes minerais para que 
as plantas possam crescer sem solo.  
 
Eu posso explicar, com meu parceiro, a relação entre 
o solo e o crescimento das plantas, através de uma 
investigação científica que demonstrará o que 
aprendemos. 

Os alunos deverão descrever as relações entre o solo 
e o crescimento das plantas, entrevistando um colega 
e sendo entrevistado por ele.  
 
 
Eu posso descrever as relações entre o solo e o 
crescimento das plantas, entrevistando um colega e 
sendo entrevistado por ele.  

Perguntas Essenciais: 
 
Como os componentes do solo afetam o crescimento 
das plantas? 
As plantas podem crescer sem solo? 

Vocabulário acadêmico para o Mural de palavras: 
 
Ouvir: absorção, nutrientes minerais, solo, 
crescimento 
Falar: crescimento solo, plantas, minerais, nutrientes,  
Ler: plantas, semente, plano 
Escrever: materiais variados, absorção, suporte,  
 
Frases Estruturadas: 
Que outros materiais usamos em nosso experimento? 
O que mais fizemos? 
Como nosso experimento se parecia no começo? 
Como se parece agora?’ 
As plantas podem germinar e crescer sem solo? 
Sim, as plantas podem nascer e crescer sem solo 
porque   __________ 
Como podemos melhorar um solo ruim ou fraco? 
Podemos melhorar o solo _______. 
 

Materiais: 
 Folha de Atividade utilizada na parte 1 
 Atividade: Notícias de última hora!  

Vocabulário Adicional da lição: 
Suporte estrutural, retas, dióxido de carbono, âncora, 
meios alternativos, previsão, vitaminas  

Lição:   Tempo de Instrução: 45 Minutos 
Abertura: (5 minutos) 
P: “Nós já estudamos sobre esse tema há algum tempo, mas gostaria que nós relembrássemos um pouco. 
Quais são as partes de uma planta e qual a função de cada uma?” Chame 2 ou 3 alunos para compartilharem 
o que já sabem sobre o tema.   
A: O caule da planta a mantém ereta e alta. Ele também absorve e transporta a água e os nutrientes minerais 
do solo. As folhas absorvem o dióxido de carbono do ar e produzem o alimento da planta pela fotossíntese. 
Nas flores estão as sementes, com elas as plantas podem se reproduzir. As raízes fixam a planta no solo, o que 
as ajuda a se manter em pé e absorvem água e nutrientes minerais do solo.   
P: “Muito bom! Vocês se lembram do que as plantas precisam para germinar e sobreviver?  
A: Elas precisam da luz do sol, de água, do solo, dos nutrientes, etc.  



P: “Isso mesmo! Agora, me ajudem a lembrar porque o solo é importante para as plantas.   
A:  O solo fornece o meio para que as plantas se fixem, o que as torna estáveis. Além disso, fornece a água de 
que a planta necessita. A água e os nutrientes minerais ajudam a planta a crescer. Eles são como vitaminas 
para elas.  
P: “Por favor, leiam comigo o objetivo de conteúdo desta lição.” Aponte para o objetivo e leia com os alunos, 
“Eu posso explicar, com meu parceiro, a relação entre o solo e o crescimento das plantas, através de uma 
investigação científica que demonstrará o que aprendemos.’  É o mesmo objetivo da primeira parte da lição, 
quando começamos nosso projeto. Agora que já criaram e completaram, com seus colegas, a investigação 
científica, vamos usá-la para explicar a relação entre o solo e o crescimento das plantas.  
 
Introdução ao novo material (10 minutos) 
 
P: “Já se passaram mais ou menos duas semanas desde que começamos nosso projeto. Já está na hora de 
analisarmos os resultados. Por favor, peguem sua ‘Folha de Atividade das Plantas’ e sua planta. Vocês terão 
30 segundos para fazer isso e sentarem novamente em seus lugares.  
P: “Vamos conversar sobre os resultados. Sobre o que aconteceu com a semente que plantaram. Vire-se 
para seu colega e converse sobre o que foi bem em sua experiência. Vou dar-lhes um minuto para isso. 
Podem começar.”  
 Caminhe pela sala e ajude os alunos a avaliar seu projeto. O que deu certo? Por quê?  
 Recupere a atenção dos alunos e solicite que algumas duplas compartilhes suas ideias. Procure chamar 

uma dupla em que a planta tenha germinado e crescido, outra que não tenha e, outra ainda, que tenha 
tido sucesso parcial. 

Se achar conveniente, peça que expliquem o que pensaram sobre o porquê a experiência não deu certo. 
Porque as sementes não germinaram ou cresceram.  
P: “O que não deu certo e por quê? Converse com seu parceiro. Podem começar.”  
 Caminhe pela sala e ajude os alunos a avaliar seu projeto. O que não deu certo? Por quê?   
 Recupere a atenção dos alunos e solicite que algumas duplas compartilhes suas ideias. Procure chamar 

uma dupla que a planta germinou e cresceu, outra que não tenha e, outra ainda, que tenha tido sucesso 
parcial. Se achar conveniente peça que expliquem porque acreditam que o experimento não tenha ido da 
forma como esperavam.  

P: “Agora que nosso experimento está completo, o que vocês pensam? As plantas precisam de solo para 
germinar e crescer?”   
A: Não. Muitas sementes germinaram e cresceram sem solo 
P: “Certo! Há muitas maneiras de cultivar plantas sem solo. Levante a mão se você já ouviu falar alguma vez 
em hidroponia? 1“  
 Espere alguns segundos pela resposta dos alunos. 
P: “Hidroponia é o cultivo de plantas em água. Não há necessidade de ter o solo. (se achar conveniente, 
exiba um dos vídeos abaixo nos quais os alunos poderão ter acesso, em português, a explicações sobre como 
se faz uma cultura hidropônica). Nós já aprendemos que o solo é importante porque fornece o meio para 
que a planta fixe suas raízes. O solo também fornece água e o material orgânico de que a planta necessita. 
Nós também sabemos que o solo oferece “as vitaminas” para a planta em forma de nutrientes minerais. 
                                                        
1 Para o professor: 
http://g1.globo.com/pi/piaui/clube-rural/videos/v/horticultor-explica-cultivo-sem-solo-ou-cultivo-de-
plantas-na-agua-a-horta-hidroponica/3492553/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9Cmc_w881vc 

http://g1.globo.com/pi/piaui/clube-rural/videos/v/horticultor-explica-cultivo-sem-solo-ou-cultivo-de-
https://www.youtube.com/watch?v=9Cmc_w881vc


Então, por que pudemos cultivar plantas sem o solo?”   
A: As plantas precisam de nutrientes da água e matéria orgânica, mas elas podem viver sem os nutrientes 
minerais ou você pode dar a elas fertilizantes, você pode usar outros meios que retenham a água.  
P: “Isso mesmo! Há outras formas das plantas se fixarem e há também outras formas das plantas obterem 
os nutrientes de que elas precisam. Apesar de isso ser verdade, onde normalmente vemos as plantas 
germinando e crescendo?” 
A: No solo. 
P: “Geralmente podemos ver as plantas crescerem no solo. Isto porque plantar no solo é mais fácil. Se 
temos uma planta plantada no solo e ela não está crescendo bem, que problemas podem estar 
acontecendo?” Aguarde alguns segundos e ouça as ideias dos alunos. Aceite-as da forma que vierem e depois 
poderão revê-las juntos. 
A: Talvez elas não estejam recebendo água u luz do sol suficientes. Talvez o solo não tenha os nutrientes de 
que elas precisem.  
P: “Boa ideia! Se eu soubesse que minha planta não tem água ou luz suficientes, o que eu poderia adicionar 
ao solo para ajudá-las a crescer melhor?”  Aguarde alguns segundos e ouça as ideias dos alunos. 
A: Adicionar fertilizantes ou matéria orgânica.  
P: “Quando nos iniciamos este projeto eu lhes falei sobre matéria orgânica e compostagem. Quando 
adicionamos ao solo matéria orgânica e outros fertilizantes ao solo, isso melhora o solo e ajuda as plantas a 
crescerem.”  
 
Prática guiada: (20 minutos) 
 
 Escreva as frases estruturadas no quadro 
 Distribua a atividade: Notícias de última hora! 
 Mostre sua Folha de Atividade na Câmera de Documentos 

P: “Hoje seremos jornalistas e cientistas do solo. Vamos entrevistar uns aos outros para completarmos 
nossa atividade ‘Notícias de última hora!’ e dessa forma, todos terão a oportunidade de compartilhar os 
resultados de seu experimento científico. Vamos ler juntos? Vocês perceberam como está parecendo uma 
página de um jornal? Esta é uma notícia muito importante!”  
Leia em voz alta. Faça pausas nas palavras e termos que os alunos possam desconhecer. Não se preocupe, 
pois, essa modelagem será um pouco longa. Explique que as palavras abaixo de cada box são as legendas que 
sintetizam o conteúdo de cada box.  
 
Ciclo de Modelagem: 
 
Professor demonstra: 
 Use um fantoche ou um bicho de pelúcia como seu parceiro. 
P: “Vou mostrar a vocês como faremos este trabalho assim, será mais fácil quando tiverem que fazer 
sozinhos. Vamos, em pares, nos revezar e fazer perguntas que ajudarão a completar os espaços em branco 
da nossa atividade. Primeiro, eu e meu parceiro vamos fazer um autorretrato, isto é, vamos nos desenhar 
neste primeiro box. Cada um fará o desenho em sua folha. Nós precisamos mostrar como fizemos o 
experimento.  
 Faça rapidamente um desenho de você e seu parceiro imaginário realizando seu experimento.  
P: “Na próxima seção de nosso jornal teremos que descrever os materiais que utilizamos. Para nos ajudar 
nesta tarefa podemos usar a lista que já fizemos.”  



 Mostre a “Folha de Atividade do Solo” que fizeram na aula passada. 
P: “Podemos usar esta lista para começar e depois, pensar se utilizamos algum outro material que não 
esteja relacionado na lista. Meu (fantoche ou um bicho de pelúcia) será meu parceiro e eu vou perguntar a 
ele ‘Que outros materiais utilizamos?’’  Aponte para a pergunta que deve estar registrada no quadro. 
explique aos alunos que as frases estruturadas vão nos ajudá-los a organizar as Notícias de última Hora “Meu 
parceiro deve dizer: ‘Nós utilizamos água e fertilizantes, estes materiais não estão em nossa lista. Depois 
dessa conversa, podemos escrever no espaço em nossa Folha: Notícias de última Hora!”  
 Escreva a lista de materiais no espaço adequado na Folha. 
P: “A próxima seção do jornal será sobre o procedimento. Para isso, podemos usar também nossa ‘Folha de 
Atividade do Solo.’” 
 Mostre o local onde eles deverão escrever sobre o procedimento que realizaram.  
P: “Nós podemos usar este parágrafo para começar, mas também devemos escrever sobre outras coisas 
que fizemos durante essas duas semanas. Eu e meu parceiro vamos nos revezar fazendo perguntas um para 
o outro. Depois, podemos escrever os procedimentos no espaço adequado em Nosso Jornal.”  
Escreva na seção dos procedimentos. 
P: “Nos próximos dois boxes deveremos descrever nosso experimento no início e como está agora. 
Precisarei olhar minha folha de Atividade para conferir a medida de minha planta no início e agora. Assim 
poderei utilizar essas informações em meu artigo.” 
 Mostre a Folha de atividade onde eles registraram o crescimento de sua planta.  

P: “Vou perguntar ao meu colega, ‘Como a planta era no início do experimento?’ Mostre a pergunta que 
está registrada no quadro.  “Meu colega irá responder,’ ela era bem pequena, não tinha crescido quase 
nada.’ Em seguida, meu colega me perguntará: ‘Como ela está agora?’ Eu devo responder como ela está e 
quanto mede agora. Depois, vamos desenhar nos dois boxes.”  
 Desenhe a planta no início e como está agora nos boxes adequados. 
 Escreva as medidas 
P: “As próximas duas seções do nosso ‘jornal’ serão escritas com as próximas duas frases estruturadas. Meu 
colega vai me perguntar: ’As plantas podem germinar e crescer sem solo?’ Aponte para a frase escrita no 
quadro. “Eu vou responder utilizando a frase estruturada. Aponte novamente para a frase escrita no quadro 
“Sim, as plantas podem nascer e crescer sem solo porque outros meios podem ser utilizados para dar 
suporte a elas.”  Mostre a eles como você vai preencher a sentença escrevendo-a na câmera de documento.” 
“Agora, escrevemos esta frase em nosso ‘jornal’.” 
 Escreva a sentença. 
T: “A parte final do nosso ‘jornal’ será completada com as duas últimas frases estruturadas. Vou perguntar a 
meu colega, ‘Como eu posso melhorar um solo ruim ou fraco? Aponte para a frase escrita no quadro. “Você 
pode melhorar um solo adicionando a ele matéria orgânica.” Mostre a eles como você vai preencher a 
sentença. “Agora vamos terminar nosso ‘jornal’ escrevendo esta sentença no lugar certo.” 
 Termine seu ‘jornal’. 
 
Dois alunos demonstram: 
 Escolha dois alunos para modelarem a atividade com você. 
P: “Vamos fazer uma demonstração reduzida do nosso trabalho para ter certeza de que vão saber como 
fazer o jornal de vocês quando tiverem que trabalharem sozinhos. Vamos fazer as perguntas um ao outro, 



mas não vamos escrever em nossas folhas as respostas. Decidam quem será o colega 1 e quem será o colega 
2.  
Aponte para as frases estruturadas no quadro que correspondem aos espações em branco que devem ser 
preenchidos na página do ‘jornal’ que estão criando.   

A1: Que outros materiais usamos em nosso experimento? 
 Ajude o colega 2 a consultar sua ‘Folha de Atividade do Solo’ para responder. 
A2:   Nós usamos papel toalha, sementes, água e fertilizante.  
 Aponte para a segunda frase estruturada e para o espaço onde deve ser utilizada na página do ‘jornal’.  
A2:  O que mais fizemos? 
 Ajude o colega 1 a consultar sua ‘Folha de Atividade do Solo’ para responder 
A1:   Nós plantamos, molhamos e adicionamos fertilizante.  
 Aponte para as terceiras e quarta frases estruturadas e para os espaços onde devem ser utilizadas na 

página do ‘jornal’.  
A1: Como nosso experimento se parecia no início? 
A2:  A planta não havia nascido ainda. Apenas podíamos ver os materiais.  
A2:  Como ele se parece agora? 
A1: Ele mede ____ polegadas e está bem verde. 
 Aponte para as quintas e sextas frases estruturadas e para os espaços onde devem ser utilizadas na página 

do ‘jornal’.  
A1:   As plantas podem germinar e crescer sem solo? 
S2: Sim, as plantas podem nascer e crescer sem solo porque outros meios podem providenciar os nutrientes de 
que elas precisam e sustentá-las.  
 Aponte para as sétimas e oitavas frases estruturadas e para os espaços onde devem ser utilizadas na 

página do ‘jornal’.  
A2: Como podemos melhorar um solo ruim ou fraco? 
A1: Você pode melhorar um solo adicionando a ele matéria orgânica. 
P: “Obrigada por sua ajuda! Penso que agora todos podem completar seu ‘jornal’ em duplas. Lembrem-se 
de que são os jornalistas e os cientistas e entrevistem um ao outro. Se revezem perguntando e 
respondendo e depois, completando os espaços em branco na página do ‘jornal’, como eu fiz. Vocês têm 
alguma dúvida? Espere alguns segundos e responda às questões que tiverem. Podem começar.”   
 
Todos os alunos praticam: 
 Dê à classe 5-7 minutos para realizarem a tarefa e depois, recupere a atenção do grupo. 

Prática independente: (5 minutos) 
P: “Bom trabalho! Pude ouvir conversas muito interessantes entre vocês.  Agora vamos fazer uma coisa um 
pouco diferente. Todos completaram seu ‘Jornal Notícias de última hora!’ então, você vai compartilhar seu 
trabalho com um colega. Forme uma dupla com um colega para apresentarem os jornais que criaram.”  
Os alunos devem se levantar e formar novos pares. 
P: “Quando eu disser ‘agora!’ vou dar-lhes 30 segundos para encontrar um par que tenha feito um 
experimento diferente do seu. Levem seu ‘jornal’ com você. Quando formarem um par, podem se sentar 
próximos. Agora!”  



 Quando todos os pares estiverem formados, recupere a atenção da classe.  
P: “Agora, você e seu colega devem se revezar para ler e mostrar as imagens do seu ‘Jornal’ para seu 
parceiro. Seja um ouvinte atento e explique da melhor forma que puder. Podem começar.”   
 Os alunos, em duplas, devem ler e apresentar seu Jornal. 
 Caminhe pela sala e verifique se todos compreenderam a proposta e se estão utilizando o português para 

explicar seu trabalho. 

Fechamento: (2 minutos) 
 
P: “No quadro está escrito nosso objetivo para a aula de hoje. Vamos ler juntos?” Mostre o objetivo e 
aponte enquanto leem. Eu posso explicar, com meu parceiro, a relação entre o solo e o crescimento das 
plantas, através de uma investigação científica que demonstrará o que aprendemos.” 
P: “Quando eu disser ‘agora!’ o colega 1 vai dizer ao colega 2 porque as plantas podem nascer e crescer sem 
solo. Agora!”. Dê 20 segundos para que completem esta tarefa. 
A1:  As plantas precisam de água e um meio para que se fixem e possam crescer. Outros meios, além do solo 
podem suprir essas necessidades.  
 Recupere a atenção da classe. 
 Chame alunos com alto, médio e baixo rendimento e peça que compartilhem com a classe o que 

aprenderam. 
T: “Quando eu disser ‘agora!’ o colega 2 vai dizer ao colega 1 como podemos melhorar um solo no qual as 
plantas não estejam crescendo bem.”   
A2:  Nós podemos adicionar ao solo matéria orgânica e fertilizantes. 
 Chame alunos com alto, médio e baixo rendimento e peça que compartilhem com a classe o que 

aprenderam. 
P: “Eu penso que atingimos nosso objetivo nestas duas lições. Vocês trabalharam duro e eu estou muito 
orgulhosa por se transformarem em cientistas do solo. Todos vocês fizeram seu experimento e podem 
explicar as relações entre as plantas e o solo. Bom trabalho!”   

Avaliação: 
Observe os alunos durante a prática guiada e identifique se cometem erros de linguagem ou tem dúvidas 
quanto ao conteúdo tratado.   
Folha de atividade: ‘Notícias de última hora!’ 
Ideias adicionais: 
 Eles poderão realizar outros projetos relacionados ao tema e compartilhar os resultados com a classe. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Breaking News! 
Soil Scientists Make an Amazing Discovery! 

By: __________________ 
 

Soil scientists from our local Elementary 
School have been working hard to discover the 
answer to this very important question: Do 
plants really need soil? You will be surprised by 
the outcome. Here is a picture of the 
scientists working on their project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Our amazing scientists designing their project 
 

This is a list of the materials that they used to 
conduct this investigation: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________ 

 Sentence Frame 1 Materials Used 

Can you believe the creativity that they must 
have had to think of this project? We asked 
these scientists to tell us what they did, and 
so they described their procedure to us. One 
scientist said, “This is how we planted the 
seed. First, we________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
________________________” 

Sentence Frame 2 The Procedure 

Then, for weeks they observed their 
experiment. I asked the scientist if their plant 
grew, and they gave me these diagrams: 
 

 
 
 
 
 
 

Sentence Frame 3 In the beginning it looked like this. 
 

 
 
 
 
 
 

Sentence Frame 4 In the end, it looked like this. 
 

I was amazed by the results. So, does this 
prove that plants can grow without soil? One 
soil scientist said, “Yes! Plants can grow 
without soil because __________________ 
________________________________” 

Sentence Frames 5 and 6 

They told me about the relationship between 
soil and plants. If I have a plant that won’t 
grow well, they said I could improve the soil by 
_______________________________ 
________________________________” 

Sentence Frames 7 and 8 How to improve soil 
 

So, if you want great plants, adding nutrients 
to your soil can help! We are lucky that these 
amazing scientists took the time to really ‘dig 
in” and study this subject. 
(Este arquivo foi traduzido e formatado em um anexo chamado 
solo 4 - jornal) 

 

 

 


