
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi considerada como guia 

para este material. Este documento define habilidades e competências que os alunos 

devem desenvolver ao longo   da Educação Básica, assegurando seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Assim, é definido o que os alunos devem “saber” 

e principalmente o que devem “saber fazer” com a con- clusão do Ensino 

Fundamental. 

O ensino de Ciências no Ensino Fundamental requer muito mais do que o 

acúmulo de in- formações. É necessário o desenvolvimento de competências 

como saber lidar com as infor- mações disponíveis, atuar com discernimento e 

responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para 

resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, conviver e aprender com 

as diferenças e as diversidades, entre outras. 

Assim, o ensino deve visar a formação de cidadãos, o que implica 

compreender a comple- xidade e a não linearidade desse desenvolvimento. Para 

isso, é importante promover uma educação voltada ao acolhimento, 

reconhecimento e desenvolvimento pleno do aluno, con- siderando suas 

singularidades e a diversidade em sala de aula. A escola deve ser espaço 

democrático e inclusivo, evitando qualquer forma de discriminação e preconceito. 

A educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 
transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, 
voltada para a preservação da natureza. 

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República. Caderno de Educação em Direitos Humanos. Educação em 

Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília: Coordenação Geral de 
Educação em SDH/PR. Direitos Humanos, Secretaria Nacional de 

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos, 2013 
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   O ensino de Ciências tem o objetivo de fazer com que os alunos compreendam, 
expliquem e intervenham no mundo em que vivem. A exploração das vivências, 
saberes, interesses e curiosi- dades dos alunos sobre o mundo natural e material é 
fundamental nesse processo. 
   Ao longo do ensino de Ciências, é essencial o enfoque no letramento 

científico, relacio- nado ao desenvolvimento da capacidade do aluno em 

compreender, interpretar e transformar o mundo, com base no conhecimento 

científico. 

Para proporcionar esse letramento é essencial apresentar aos alunos a 

diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história e 

aproximá-los dos principais processos, práticas e procedimentos da investigação 

científica. 

Os alunos devem, sempre que possível, ser estimulados e apoiados no 

planejamento e na realização de atividades investigativas, bem como no 

compartilhamento de seus resultados, de modo que o processo investigativo seja 

o elemento central na formação dos alunos. 

 

 

 

UNIDADE 1: Como é o nosso planeta?  

Capítulo 1- O movimento e a forma do planeta Terra 
Capítulo 2- A estrutura da Terra  
 

 Argumentos e evidências da curvatura e esfericidade da Terra. 

 Movimento da Terra e os movimentos de rotação e translação. 

 Eixo de rotação da Terra em torno do Sol. 

 As sombras de um gnômon em distintos períodos de tempo e os movimentos 
relativos da Terra e do Sol. 

 A litosfera terrestre. 

 Camadas internas do planeta Terra. 

 Tipos e classificação de rochas. 

 Formação de fósseis e rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

 A atmosfera terrestre e suas camadas. 

 A hidrosfera terrestre. 

 Ciclo da água. 

 Distribuição de água no planeta.. 
 

 

 

 

 

CADERNO 1 

Período 1º Bimestre  



 

UNIDADE 2: Como transformamos os materiais? 
Capítulo 1-Matéria  
Capítulo 2-A indústria e a transformação da matéria 
 

 Definição de matéria. 

 Substâncias puras e misturas. 

 Classificação de mistura formadas por dois ou mais materiais. 

 As misturas de materiais comuns no dia a dia e as transformações químicas. 

 Métodos para separação de sistemas heterogêneos. 

 Processos de separação de materiais (produção de sal, destilação de petróleo, 
tratamento de água, entre outros.). 

 Tipos de medicamentos e outros materiais sintéticos (nylon). 

 Produção de medicamentos. 

 Desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Vantagens e desvantagens do uso de materiais sintéticos. 

 Impactos socioambientais. 
 

 

 

 

 

UNIDADE 3: Como reagimos a estímulos?  
Capítulo 1- Características e organização dos seres vivos 
Capítulo 2- Coordenação nervosa  

 

 Características da vida. 

 Organização básica das células. 

 Papel estrutural e funcional das células nos seres vivos. 

 Seres unicelulares e pluricelulares. 

 Tipos de células. 

 Microscopia. 

 Níveis de organização dos seres vivos. 

 Divisão e componentes do sistema nervoso. 

 Coordenação nervosa. 

 Ações voluntárias e involuntárias. 

 Efeitos de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas no funcionamento do sistema 
nervoso. 

 Classificação das substâncias psicoativas. 
 

 

 

CADERNO 2 

CADERNO 3 

Período 2º Bimestre 

Período 3º Bimestre 



 

UNIDADE 4- Como nos movimentamos?  

CAPÍTULO 1: Os sentidos 
CAPÍTULO 1: Movimentação corpórea 
 

 Sistema nervoso e sentidos (visão, audição, tato, gustação e olfato). 

 Principais órgãos do sentido: estrutura e funcionamento. 

 Importância dos sentidos para a relação com o mundo. 

 Defeitos da visão e da audição e medidas corretivas. 

 Relação entre o esqueleto, os músculos e o sistema nervoso na estrutura, sustentação e 
locomoção do corpo. 

 Estrutura e função do sistema esquelético (ossos, cartilagens e articulações). 

 Estrutura e função do sistema muscular. 

 Lesões nos sistemas esquelético e muscular 

CADERNO 4 

Período 4º Bimestre 


