
 
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE LACERDÓPOLIS – CIEL 

Rua 7 de setembro, nº 92 

CEP: 89 660 000 – Lacerdópolis - SC 

Fone: (49) 3552 0044/920001121 

E mail: ciellacerdopolis@ yahoo.com.br 

Professora: Ivonilde Dadalt 

Turma: 4º ano 2 

 

 

 

1ª Semana: 13/04 a 17/04.  

 

 

 

 

 

Oi!!! 

Estão com saudades da escola? 

Estão com saudades da professora também? 

Espero que sim, pois eu estou com muita saudade de vocês, das nossas conversas, das 

brincadeiras, de tudo que fazíamos juntos e que nem percebíamos que o sinal estava quase 

batendo, ou batia, kkk!  

Bem vamos colocar nossos assuntos em dia assim que voltarmos! Certo? 

Agora vamos falar sobre nosso ultimo assunto da aula presencial. Lembram? 

Hummm. Estão curiosos para saber o que aconteceu com nosso experimento!? 

Pois é, aconteceram muitas coisas durante estes últimos dias, mesmo o assunto sendo 

COVID-19, graças a Deus a vida e a natureza continuam em constante movimento, sabemos 

que aparecem coisas ruins, mas também surge muitas coisas boas, e nós não podemos 

perder nossa fé e amor pela vida e pelo mundo em que vivemos. 

Então vamos lá!!!  
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Antes desse recesso começamos a fazer a experiência sobre “A transformação pela 

umidade”. 

Nos primeiros dias pudemos observar as transformações iniciais que vinham ocorrendo 

em nosso experimento. 

Agora, passados vinte dias de nossa última observação, eis o resultado final, fiquem 

atentos, com olhos de microscópio!  

 

 

 

 

Foto do experimento “A transformação pela umidade”, tirada no dia 08/04/2020. 

 

 

 

 

 

Hummm, meio nojento, né!!  

http://uciencia.uma.es/Banco-de-Imagenes/Ciencia/Microscopio-optico2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Que nada, faz parte da natureza, criar, reaproveitar, deteriorar, e assim segue o ciclo. 

 

 

Mãos à obra!!  

Caderno e lápis na mão e vamos lá!  

 

 

 

 

1- Observar atentamente a imagem acima, resultado do experimento realizado, e relatar, 

seguindo o roteiro abaixo e o conhecimento que você possui, através de um texto, a 

experiência e os fatores que levaram a esse resultado. 

 

Roteiro de observação para a produção do relatório: 

 

• O que ocorreu com o pão que foi molhado? 

 

• Por que isso ocorreu?  

 

• O que houve com o pão seco?  

 

• Quais fatores interferiram no processo de conservação ou deterioração dos pães? 

 

• Os processos de transformação, como o do experimento realizado, resultam em fatores de 

decomposição. Sabendo disso, quais podem ser os microrganismos que surgem durante 

esse processo? 

 

 

Caprichem... 

Não esqueçam das regras de produção de um relatório! 

Lembram quando produzíamos juntos os nossos relatórios? 

Hummm, lembram sim, tenho certeza que está arquivado lá no drive do seu cérebro, kkk. 

Brincadeirinha só pra descontrair. Beijos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


