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APRESENTAÇÃO 
 

 Ao assumir a Secretaria Municipal da Educação (SMED) no ano de 2009, elencamos como focos de trabalho a 

Reestruturação Curricular e o fortalecimento da Gestão Democrática. Nesse sentido, todas as ações planejadas e executadas 

priorizaram a concretização desses objetivos, pois acreditamos que é na mobilização e articulação intencional, responsável e 

harmoniosa de todos os segmentos envolvidos no processo educativo, cada qual com suas especificidades e atribuições, que se 

consolidam políticas educacionais responsáveis pela configuração da identidade de uma Rede de Ensino.   

 Embora em diferentes tempos o debate sobre currículo já tenha sido constante nas pautas pedagógicas, as reformas 

educacionais criam a necessidade de continuarmos refletindo em favor de uma escola democrática que humanize e assegure a 

aprendizagem. Sabemos que esse processo exige a participação, o diálogo e o engajamento de todos.  Assim, para que tal 

processo se efetive, é importante que todos dele participem e com ele contribuam, refletindo e analisando os princípios e os 

preceitos legais, a prática pedagógica, as intenções, as competências e as habilidades, os conceitos que permeiam e estruturam o 

Ensino Fundamental, bem como o papel do conteúdo nesse contexto, tudo isso na direção de uma aprendizagem mais significativa.  

 Nesse sentido, o Caderno 3 – Planos de Trabalho (Planejamento Trimestral) - também como os demais cadernos: Caderno 1 

- Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e Caderno 2 - Referenciais da Educação da Rede 

Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - tem como norte 

promover e ampliar a reflexão e o debate sobre o Currículo e suas implicações, subsidiando a ação docente e a qualificação do 

Plano de Trabalho do Professor e o processo de aprendizagem. 

 Acredito que somente se nos empenharmos em tornar a educação um processo mais significativo e afetivo, um verdadeiro 

instrumento de emancipação individual, em que todos possam aprender e do qual todos possam participar de forma ativa, com ética, 

dignidade e respeito à diversidade estaremos realmente imprimindo maior qualidade à educação. Um grande abraço, 

 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A liberdade de organização conferida aos sistemas por meio da legislação vincula-se à existência de diretrizes que se 

constituem guia de orientação para o debate/reflexão/estudo sobre currículo. Nesse sentido, a Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) promoveu tempos de discussão coletiva para aprofundamento de questões acerca do currículo e seus desdobramentos. 

Esses momentos não contemplaram apenas conhecimentos sobre ensinar-aprender, mas também uma maneira de organizá-los, 

pois temos consciência da pluralidade de possibilidades de implementação curricular.  

 Esse movimento resultou na elaboração de dois documentos: Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Caxias do Sul (caderno 1) e Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul  - Planos de Estudo da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2).  

O documento Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (caderno 1) explicita os fundamentos 

epistemológicos, pedagógicos e legais que regem a educação na Rede. Os Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino 

de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2) - estabelecem a organização anual 

do currículo na dimensão de macroplanejamento. 

Com base nesses dois documentos, foram construídos os planejamentos trimestrais, intitulados - Referenciais da Educação 

da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Trabalho (caderno 3). Esse documento detalha o caderno 2 – Planos 

de Estudo. Ambos orientam o plano de trabalho do professor, apontando as aprendizagens previstas e a consequente avaliação no 

que se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades, à formação de conceitos, à constituição de valores e à adoção de 

atitudes.  

A partir desses referenciais, cada escola organizará o seu currículo, suscitando novas indagações, incorporando outros 

elementos próprios de seu contexto, de forma a contemplar a diversidade e o fazer aprender, provocando assim, a continuidade do 

debate.  

[...] Sabemos que tão importante quanto o caminho percorrido e a chegada, é tudo o que fez parte do viajar. Possivelmente, daqui a 
algum tempo, nossa curiosidade nos impulsionará a enfrentar novas aventuras e, a partir daí, construir/redimensionar outros mapas. 
Talvez um dia, descobriremos que o tesouro não está guardado num baú.[...] Perceberemos então que o tesouro tão procurado está 
(escondido) em cada um de nós[...]  (Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino – Caderno 1) 



 

PLANOS DE TRABALHO 

Competências

Atitudes-foco do 
trimestre

Aprendizagens previstas

Habilidades

PLANOS DE TRABALHO - Macroplanejamento 

 

Competências-foco do trimestre

Objetivo geral do trimestre

Aprendizagens previstas

Conceitos

Conteúdos

Critérios de avaliação

Qualitativos

Valores do trimestre

5 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

 

• Proporcionar situações de 

construção de noções 

fundamentais de ecologia; de 

compreensão da natureza como 

um sistema dinâmico de 

relações de interdependência 

dos seres vivos e o ambiente; de 

análise de situações de 

equilíbrio e desequilíbrio 

ambiental, relacionando 

informações sobre a 

interferência do ser humano na 

dinâmica das cadeias 

alimentares; de observação da 

• Oportunizar situações de 

compreensão da natureza 

como um sistema dinâmico de 

relações de interdependência 

dos componentes vivos e do 

ambiente; de reconhecimento 

do componente ambiental 

água, de tomada de 

consciência da importância do 

saneamento básico, do 

combate ao desperdício e dos 

riscos que a contaminação por 

germes patogênicos e pela 

poluição que trazem à saúde, 

• Propiciar situações de 

compreensão da natureza como 

um sistema dinâmico de 

relações de interdependência 

dos componentes vivos e com o 

ambiente; de reconhecimento 

do componente ambiental ar, 

importância dos gases da 

atmosfera para a vida no 

planeta, consequências da 

contaminação e da poluição 

atmosférica, para que o aluno 

desenvolva ações de respeito à 

vida em sua diversidade e de 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

estrutura do Planeta Terra; de 

compreensão do processo de 

formação do solo e sua 

importância para os seres vivos, 

a degradação causada pelas 

ações humanas e doenças 

veiculadas pelo solo, para que o 

aluno desenvolva ações de 

respeito à vida em sua 

diversidade e de preservação 

dos ecossistemas naturais. 

para que o aluno desenvolva 

ações de respeito à vida em 

sua diversidade, de 

preservação do ambiente, além 

de buscar meios para usar 

racionalmente a água. 

preservação dos ecossistemas 

naturais. 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Nomeia e descreve 

corretamente os recursos 

naturais, a partir da observação 

direta ou indireta de diferentes 

ambientes, em especial do local 

onde mora 

• Nomeia, caracteriza e indica 

corretamente os componentes 

de um ecossistema e suas 

• Aponta coerentemente a 

importância da água nos 

ecossistemas para o equilíbrio 

do planeta e para a 

sobrevivência dos seres vivos 

• Reconhece adequadamente a 

água nos três estados físicos, 

bem como as mudanças de 

estado em situações cotidianas 

• Aponta, de forma pertinente, a 

importância da atmosfera para a 

manutenção da vida no planeta 

• Identifica e caracteriza 

corretamente a atmosfera e os 

gases que formam o ar 

• Caracteriza adequadamente as 

diversas camadas da atmosfera 

• Distingue, de modo apropriado, 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

interações 

• Indica apropriadamente as 

relações ecológicas entre os 

seres vivos 

• Reconhece, de forma pertinente, 

a interdependência dos seres 

vivos com os recursos naturais 

• Identifica e descreve, de forma 

pertinente, cadeias e teias 

alimentares 

• Reconhece corretamente os 

seres vivos produtores, 

consumidores e decompositores 

• Aponta corretamente o papel 

dos organismos clorofilados 

como produtores de oxigênio e 

fonte de alimento 

• Indica apropriadamente as 

formas de obtenção de energia 

• Reconhece adequadamente os 

estados físicos dos materiais 

• Descreve corretamente as 

etapas do processo de 

tratamento da água em uma 

estação de tratamento 

• Identifica corretamente a 

origem (captação) da água e 

outras formas de tratamento da 

água (filtração, fervura) 

• Nomeia e descreve 

apropriadamente doenças que 

se relacionam à água e as 

formas de preveni-las 

• Indica o papel apropriado de 

cada ser humano no controle 

de algumas doenças 

relacionadas à água 

• Descreve sucintamente o ciclo 

hidríco e reconhece seres vivos 

o processo de respiração, 

quanto aos gases envolvidos e 

quanto às superfícies de trocas 

gasosas nos animais e nos 

vegetais 

• Indica corretamente a relação 

da respiração com a liberação 

de energia nos organismos 

vivos 

• Nomeia e descreve, de modo 

apropriado, a composição 

gasosa do ar, relacionando 

seus fenômenos às 

características da atmosfera 

terrestre 

• Nomeia e descreve 

apropriadamente doenças que 

se relacionam ao ar e às formas 

de preveni-las 

• Indica causas e efeitos 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

pelos seres vivos e o fluxo de 

energia nos ambientes 

• Descreve sucintamente o 

mecanismo da fotossíntese  

• Avalia adequadamente 

intervenções humanas no que 

diz respeito às transformações e 

ao uso dos recursos naturais 

• Avalia criteriosamente 

interações humanas que podem 

causar a degradação e/ou a 

preservação do ambiente 

• Aplica adequadamente no dia a 

dia escolar procedimentos de 

conservação e manejo dos 

recursos naturais com os quais 

interage 

• Explica, de forma pertinente, o 

processo de formação do solo 

que dele participam  

• Descreve ações individuais e 

coletivas pertinentes à redução 

do desperdício da água 

• Indica corretamente causas e 

efeitos relacionados ao destino 

do lixo e do esgoto 

• Indica corretamente causas e 

consequências da poluição da 

água 

• Elabora, de forma pertinente, 

relatos orais, escritos e outras 

formas de registro, a partir de 

informações obtidas por meio 

de observação, 

experimentação, textos ou 

outras fontes 

• Relaciona informações e 

conhecimentos disponíveis a 

situações concretas para 

relacionados aos poluentes e 

agentes causadores de 

doenças presentes no ar 

• Aponta corretamente alterações 

da atmosfera decorrentes da 

interferência do homem na 

natureza 

• Reconhece, de forma 

pertinente, a interdependência 

dos seres vivos com os 

recursos naturais 

• Adota atitudes coerentes 

relacionadas à poluição 

atmosférica no contexto escolar 

• Utiliza adequadamente 

estratégias para a solução 

viável e eficaz das situações-

problema  

• Aponta apropriadamente 

transformações que ocorrem na 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Nomeia e caracteriza 

corretamente as camadas 

estruturais da Terra 

• Descreve adequadamente 

causas e consequências da 

desertificação dos solos 

• Caracteriza e identifica 

corretamente diferentes tipos de 

solo, usos e propriedades 

• Reconhece adequadamente a 

necessidade de usar o solo de 

forma sustentável para evitar 

seu escoamento prematuro 

• Identifica, nomeia e caracteriza 

corretamente doenças causadas 

por seres patogênicos do solo 

ou por alimentos nele cultivados  

• Indica, de forma pertinente, a 

importância do saneamento 

construir argumentação 

consistente 

natureza, elaborando hipóteses 

acerca de ações que interferem 

nas condições de saúde 

humana e no ambiente 

• Aponta, de forma pertinente, 

alternativas naturais e 

tecnológicas para a 

preservação do meio ambiente 

e debate sua importância para a 

manutenção dos recursos do 

planeta 

 

 



13 

 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

básico  

• Reconhece, de forma pertinente, 

a importância de reduzir, 

reutilizar ou reciclar os resíduos 

produzidos 

• Busca e registra 

adequadamente informações 

sobre danos ambientais 

provocados pelo desperdício de 

matérias-primas e/ou pelo 

consumo de objetos 

descartáveis 

• Indica corretamente relações de 

causa e consequência da 

poluição do solo 

• Aponta, de forma pertinente, 

alternativas naturais e 

tecnológicas para a preservação 

do meio  



14 

 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades 

• Identificar os recursos naturais 

do local onde mora, de forma a 

preservar o meio 

• Identificar os componentes de 

um ecossistema e interações 

entre eles 

• Reconhecer as relações 

ecológicas entre os seres vivos 

• Diferenciar os níveis de 

organização de um ecossistema 

• Reconhecer formas de obtenção 

de energia pelos seres vivos e o 

fluxo de energia nos ambientes 

• Compreender o papel dos 

organismos clorofilados como 

produtores de oxigênio e fonte 

de alimento 

• Reconhecer e classificar os 

seres vivos quanto à obtenção 

• Reconhecer diferentes 

necessidades humanas 

relacionadas ao uso da água e 

sua preservação  

• Identificar locais em que a água 

pode ser encontrada 

• Coletar e organizar informações 

sobre distribuição de água no 

Planeta Terra 

• Identificar em ações do dia a 

dia as principais formas de 

utilização da água 

• Reconhecer a importância da 

água na natureza e os estados 

em que ela se apresenta 

• Reconhecer estados físicos, 

características e propriedades 

da água por meio de situações 

experimentais e/ou do cotidiano 

• Identificar a presença do ar em 

situações do cotidiano 

• Compreender a importância da 

atmosfera para a manutenção 

da vida no planeta 

• Caracterizar a atmosfera e 

identificar os gases que formam 

o ar 

• Caracterizar o processo da 

respiração, quanto aos gases 

envolvidos e quanto às 

superfícies de trocas gasosas, 

nos animais (pulmões, 

brânquias e pele) e nos vegetais 

• Relacionar a respiração com a 

liberação de energia nos 

organismos vivos 

• Relacionar composição do ar e 

pressão atmosférica aos 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

do alimento por meio da análise 

de diferentes cadeias 

alimentares 

• Identificar as relações 

alimentares em uma teia  

• Identificar decompositores e seu 

papel na cadeia alimentar  

• Classificar os consumidores pelo 

seu hábito alimentar: carnívoros, 

herbívoros e onívoros 

• Representar por meio de 

esquema as relações 

alimentares em uma cadeia 

alimentar 

• Compreender as relações 

alimentares nos ecossistemas, 

diferenciando cadeia e teia 

alimentar 

• Reconhecer, em cadeias e teias 

• Reconhecer os fatores que 

provocam mudanças de estado 

físico  

• Reconhecer a organização das 

moléculas de água nos 

diferentes estados físicos 

• Diferenciar os estados da 

matéria 

• Identificar os processos de 

captação, tratamento, 

distribuição e aproveitamento 

da água 

• Reconhecer as principais 

doenças causadas pela 

poluição e contaminação da 

água e a tecnologia disponível 

para o tratamento da água 

• Compreender, explicar e 

representar  o ciclo da água na 

fenômenos atmosféricos 

• Identificar fenômenos 

atmosféricos e sua interferência 

no relevo e no clima  

• Identificar poluentes e agentes 

causadores de doenças 

presentes no ar 

• Relacionar sintomas aos órgãos 

afetados em cada tipo de 

doença respiratória 

• Compreender o efeito estufa, 

sua importância para a vida na 

Terra e os riscos de sua 

intensificação 

• Relacionar a qualidade do ar e 

seus efeitos à saúde humana 

• Associar alterações 

atmosféricas à emissão de 

substâncias e partículas 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

alimentares, a presença de 

produtores, consumidores e 

decompositores 

• Explicar o processo de 

fotossíntese  

• Compreender o equilíbrio entre 

respiração e fotossíntese, bem 

como a importância de ambas 

na manutenção das taxas dos 

gases atmosféricos  

• Reconhecer a importância dos 

decompositores para a 

reciclagem dos nutrientes nos 

ecossistemas 

• Reconhecer interações 

humanas que causam 

degradação do solo 

• Compreender a estrutura 

geológica do Planeta Terra 

natureza 

• Reconhecer atitudes que 

evitam o desperdício de água 

• Associar o correto destino de 

lixo e esgoto, bem como o 

tratamento de água como 

prevenção de doenças 

(verminoses e diarréias) 

• Compreender a importância da 

água para o transporte e a 

distribuição de substâncias no 

interior dos seres vivos 

• Compreender a necessidade do 

equilíbrio entre o ganho e a 

perda de água para a saúde 

humana 

• Identificar e explicar causas e 

consequências da poluição da 

água 

produzidas por agentes 

poluidores 

• Compreender a relação entre 

problemas ambientais e ações 

humanas 

• Selecionar, organizar, 

relacionar, interpretar dados e 

informações, representados de 

diferentes formas 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Explicar o processo de formação 

do solo  

• Associar a formação do solo 

com ações de intemperismo e 

dos seres vivos 

• Discriminar camadas estruturais 

da Terra: núcleo, manto, 

litosfera, hidrosfera e atmosfera 

• Comparar diferentes tipos de 

solo, identificar características e 

propriedades 

• Comparar diferentes tipos de 

solo, identificar elementos 

constituintes e capacidade de 

reter água, 

• Identificar modificações no solo 

presentes na região onde mora  

• Identificar as agressões ao solo 

e consequências para o 

• Interpretar informações sobre a 

poluição dos rios brasileiros 

• Compreender a relação entre 

problemas ambientais e as 

ações humanas 

• Selecionar, organizar, 

relacionar, interpretar dados e 

informações, representados de 

diferentes formas 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

ambiente 

• Identificar poluentes e agentes 

causadores de doenças 

presentes no solo e a tecnologia 

disponível para tratar o solo 

• Reconhecer os métodos de 

conservação do solo utilizados 

pelo homem 

• Compreender o papel do solo na 

produção agrícola e em outras 

atividades humanas 

• Compreender as relações entre 

o uso excessivo e inadequado 

de agrotóxicos e os danos ao 

ambiente e à saúde humana 

• Identificar diferentes tipos de 

resíduos produzidos pelo ser 

humano 

• Coletar, organizar e interpretar 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

informações sobre 

transformações nos ambientes 

provocadas pelos resíduos 

provenientes da atividade 

humana 

• Reconhecer tipos de resíduos 

que podem ser reutilizados, 

reduzidos ou reciclados 

• Compreender problemas 

ambientais provocados pelo 

desperdício de matérias-primas 

e consumo de objetos 

descartáveis 



 

6º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Ecossistema: componentes, 

habitat, nicho ecológico, 

população, comunidade

 2º trimestre 

componentes, 

habitat, nicho ecológico, 

população, comunidade 

• Água: quantidade de água e de 

terra no planeta, locais onde se 

encontra 

• Ar: camadas da atmosfera, 

20 

3º trimestre 

 

Ar: camadas da atmosfera, 

camada de ozônio, formação da 

atmosfera 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Seres vivos em um ecossistema 

• Diversidade de seres vivos e 

interdependência entre os 

elementos do ambiente 

• Relações ecológicas: 

comensalismo, 

protocooperação, mutualismo, 

predação, parasitismo, 

competição, sociedade 

• Trocas de energia em um 

ecossistema: transferência de 

energia, fotossíntese, cadeia 

alimentar (produtor, consumidor 

e decompositor), níveis da 

cadeia alimentar, teia alimentar 

• Degradação ambiental e suas 

consequências: desequilíbrio 

ambiental, desmatamento, 

queimada, produção de 

resíduos, conservação do meio 

• Utilização da água 

• Propriedades da água: 

composição e estados físicos, 

organização das moléculas de 

água nos diferentes estados 

físicos, fatores que influenciam 

as mudanças de estado físico 

• Ciclo da água na natureza 

• Propriedades da água: pressão e 

solubilidade 

• Tratamento da água e esgoto 

• Poluição e contaminação da 

água 

• Uso racional da água 

• Água e saúde - doenças 

 

 

• Composição do ar: gases 

existentes no ar atmosférico, 

vapor de água existente no ar, 

componentes nocivos 

existentes 

• Fenômenos atmosféricos: 

ventos, chuvas, variações da 

temperatura do ar 

• Propriedades: pressão 

atmosférica, pressão, altitude, 

ar comprimido e ar rarefeito 

• Poluente e agentes causadores 

de doenças 

• Ar e saúde – doenças  

• Alterações atmosféricas: chuva 

ácida, destruição da camada de 

ozônio, efeito estufa 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

ambiente 

• Estrutura geológica da Terra: 

camadas 

• Solo: formação, características, 

composição, tipos de solo 

• Degradação do solo – erosão, 

queimadas, extrativismo e 

adubação excessivos  

• Problemas relacionados ao lixo 

– tipos de resíduos, redução, 

reutilização e reciclagem 

• Uso do solo e métodos de 

conservação e ou recuperação 

do solo: irrigação, drenagem, 

correção de Ph, adubação, 

aração 

• Solo e saúde – doenças 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Proporcionar situações de 

localização dos organismos no 

meio; de identificação de 

características adaptativas 

presentes em espécies; de 

modificações ocorridas 

durante o processo de 

evolução dos seres vivos; de 

compreensão da diversidade 

de vida dos seres vivos, 

• Promover situações de 

reconhecimento dos principais 

grupos de invertebrados, suas 

relações ecológicas e 

interações com o ser humano, 

especialmente as doenças 

causadas por vermes; de 

reconhecimento de animais 

vertebrados e as relações 

ecológicas e interações com o 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem acerca de 

classificação e organização 

estrutural dos vegetais; de 

reconhecimento dos grupos de 

vegetais: briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e 

angiospermas, pelas 

características gerais como 

estrutura e reprodução dos 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

incluindo seres microscópicos; 

de reconhecimento da 

interdependência dos seres 

vivos  entre si e com o meio e 

sua importância no equilíbrio 

da natureza; de compreensão 

da  participação do ser 

humano no desaparecimento 

de espécies que vivem em 

ambientes explorados por 

atividades humanas, para que 

o aluno valorize a vida em sua 

diversidade, conscientizando-

se da necessidade de 

preservação  do equilíbrio 

ecológico e de todas as 

formas de vida no planeta. 

ser humano; de compreensão 

da responsabilidade do ser 

humano no desaparecimento 

de espécies que vivem em 

ambientes explorados por 

atividades humanas, para que 

o aluno valorize a vida em sua 

diversidade, conscientizando-

se da necessidade de 

preservação da vida animal 

como parte da manutenção do 

equilíbrio ecológico do planeta. 

 

vegetais que fazem parte de 

cada grupo; de compreensão 

das características adaptativas 

das plantas à vida terrestre; da 

dispersão por sementes e 

frutos; das relações ecológicas; 

da importância das interações 

na manutenção da vida e as 

consequências das ações 

humanas no equilíbrio do 

ambiente, para que o aluno 

valorize a vida em sua 

diversidade, conscientizando-

se da necessidade de 

preservação da vida vegetal 

como parte da manutenção do 

equilíbrio ecológico do planeta. 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Reconhece, de forma 

pertinente, a interdependência 

dos seres vivos e deles com 

• Identifica, caracteriza e 

descreve adequadamente as 

formas de transmissão e de 

prevenção das doenças mais 

• Identifica corretamente alguns 

processos adaptativos das 

plantas e os relaciona com a 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

os recursos naturais 

• Indica e explica corretamente 

a adaptação como um 

conjunto de etapas que 

aumentam as chances de 

sobrevivência dos seres vivos 

• Associa corretamente as 

estruturas e o comportamento 

de adaptação dos seres vivos 

com os ambientes que 

habitam 

• Identifica corretamente alguns 

processos adaptativos dos 

seres vivos e os relaciona com 

a sobrevivência da espécie e 

com as características atuais 

deles 

• Relaciona adequadamente 

processos da evolução dos 

seres vivos com a 

frequentes causadas por 

vírus, bactérias, protozoários 

e fungos 

• Descreve fatos e situações 

pertinentes que demonstram 

a importância dos fungos e 

bactérias nos ecossistemas 

• Reconhece, de forma 

pertinente, a importância 

econômica dos fungos como 

fonte de alimento e remédios 

• Aponta corretamente as 

características morfológicas e 

fisiológicas do Reino Animalia  

• Caracteriza o reino animal, 

diferenciando os animais 

vertebrados e invertebrados 

de forma coerente 

• Identifica e compara 

adequadamente as classes 

sobrevivência da espécie 

• Aponta corretamente as 

características morfológicas e 

fisiológicas do Reino Plantae, 

diferenciando algas, musgos, 

pteridófitas, gimnospermas e 

angiospermas 

• Caracteriza adequadamente o 

reino Plantae e seus grupos, 

destacando gimnospermas e 

angiospermas 

• Classifica, de modo adequado, 

as briófitas e pteridófitas 

quanto às suas estruturas e à 

reprodução, relacionando com 

seus hábitats 

• Caracteriza, de modo 

adequado, as algas quanto ao 

seu habitat, reprodução e 

estrutura celular 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

biodiversidade existente no 

Planeta Terra 

• Relaciona adequadamente 

informações obtidas por meio 

de estudo dos fósseis a 

características da Terra no 

passado, seus habitantes e 

ambientes 

• Avalia criteriosamente 

informações de diferentes 

fontes sobre transformações 

nos ambientes provocadas 

pela ação humana e o risco de 

extinção de espécies 

• Descreve e justifica 

apropriadamente atitudes de 

preservação da biodiversidade 

• Aponta, de modo adequado,  

principais critérios adotados 

pela ciência para classificar os 

de animais invertebrados, 

diferenciando-os em: 

poríferos, cnidários, 

platelmintos, nematelmintos, 

anelídeos, moluscos, 

artrópodes, insetos e 

equinodermos 

• Estabelece coerentemente 

relações entre a falta de 

higiene pessoal e ambiental e 

a aquisição de doenças: 

contágio por vermes e 

microorganismos 

• Descreve corretamente como 

ocorre a digestão, a 

respiração e a reprodução de 

insetos, crustáceos e 

aracnídeos  

• Nomeia, caracteriza e 

descreve, de forma 

• Explica, de forma pertinente, a 

importância das algas para o 

ambiente, indústria e 

alimentação 

• Identifica as partes da planta e 

associa corretamente cada 

parte à sua função 

• Reconhece, de forma 

adequada, os órgãos 

reprodutivos e os órgãos de 

proteção dos vegetais, bem 

como sua classificação 

segundo a presença ou não de 

alguns órgãos 

• Descreve corretamente as 

principais etapas da 

fotossíntese  

• Localiza, nomeia e reconhece 

corretamente as partes da 

planta: raiz, caule, folha, flor, 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

seres vivos  

• Interpreta situações de 

equilíbrio e desequilíbrio 

ambiental, relacionando 

adequadamente informações 

sobre a interferência do ser 

humano nessas situações 

• Nomeia e caracteriza 

corretamente os seres vivos, 

classificando-os conforme 

critérios de semelhança 

• Classifica corretamente os 

seres vivos, utilizando como 

critérios características ou 

categorias estabelecidas 

cientificamente 

• Caracteriza, de modo 

adequado, os seres vivos, 

distinguindo-os por padrões 

morfológicos e fisiológicos 

pertinente, os filos de animais 

vertebrados, diferenciando-os 

em peixes, anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos 

• Identifica e compara, de 

forma pertinente, as classes 

de animais vertebrados, 

minimamente quanto à 

reprodução, respiração, 

locomoção, digestão e 

temperatura corporal 

• Caracteriza adequadamente 

o grupo das aves e 

reconhece sua importância 

biológica na disseminação 

das sementes 

• Utiliza adequadamente 

estratégias para a solução 

viável e eficaz das situações-

problema propostas 

fruto e semente, por meio da 

observação direta e de 

experiências  

• Descreve, de forma pertinente, 

o processo de polinização e de 

germinação da semente 

• Reconhece, de forma coerente, 

a importância das 

gimnospermas e das 

angiospermas 

• Descreve corretamente uma 

flor e identifica suas partes 

• Explica, de forma pertinente, o 

processo de formação de frutos 

e sementes 

• Identifica corretamente as 

estruturas que compõem a 

folha 

• Utiliza adequadamente 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

organizadores dos grandes 

reinos 

• Utiliza adequadamente 

estratégias para a solução 

viável e eficaz das situações-

problema propostas 

estratégias para a solução 

viável e eficaz das situações-

problema propostas 

 

Habilidades 

• Descrever e comparar seres 

vivos que habitam diferentes 

ambientes, segundo 

características 

• Comparar diferentes seres 

vivos, de acordo com os 

processos de alimentação, 

sustentação, locomoção e 

reprodução 

• Descrever interações e 

interdependências entre seres 

vivos em um determinado 

ambiente  

• Compreender a estrutura de 

um vírus e sua ação nas 

células 

• Identificar doenças causadas 

por vírus, formas de 

transmissão e prevenção 

• Compreender a estrutura e a 

morfologia de uma bactéria 

• Compreender a importância 

econômica e ambiental das 

bactérias para ecologia, 

indústria e medicina 

• Compreender a atividade 

• Identificar estratégias das 

plantas para adaptação às 

diferentes temperaturas 

• Identificar, classificar e 

caracterizar plantas nos 

diferentes grupos do Reino 

das Plantas 

• Identificar vegetais 

pertencentes a cada grupo: 

briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e 

angiospermas 

• Diferenciar grupos de plantas, 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Explicar como os organismos 

interagem com fatores 

ambientais e reagem a 

estímulos 

• Identificar estratégias dos 

seres vivos para adaptação às 

diferentes temperaturas 

• Reconhecer a seleção natural 

como fator interferente na 

evolução das espécies 

• Reconhecer adaptação como 

um conjunto de características 

que aumentam as chances de 

sobrevivência dos seres vivos 

• Reconhecer diferenças 

anatômicas responsáveis por 

adaptações dos seres vivos 

aos diversos ambientes 

• Associar processos de 

seleção natural à evolução 

metabólica, reprodutiva e a 

classificação das bactérias  

• Identificar e descrever causas 

de doenças de origem 

bacteriana, sintomas, formas 

de transmissão e prevenção 

• Reconhecer a importância das 

vacinas como forma de 

imunização 

• Caracterizar protozoários e 

compreender as relações entre 

eles e outros seres vivos 

• Identificar doenças causadas 

por protozoários  

• Identificar características dos 

representantes do Reino dos 

Fungos e de sua reprodução 

• Compreender a importância 

dos fungos para o equilíbrio 

segundo características 

principais, indicando alguns 

exemplos 

• Compreender a estrutura e a 

reprodução das briófitas 

• Compreender a estrutura e a 

reprodução das pteridófitas 

• Reconhecer e diferenciar os 

dois grandes grupos de 

plantas que produzem flores: 

gimnospermas e 

angiospermas 

• Compreender a estrutura e a 

reprodução das 

gimnospermas e das 

angiospermas 

• Diferenciar monocotiledôneas 

e dicotiledôneas 

• Caracterizar algas quanto ao 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

dos seres vivos, a partir de 

descrições de situações 

cotidianas 

• Compreender explicações 

científicas sobre o processo 

de evolução dos seres vivos 

• Relacionar processos de 

evolução dos seres vivos com 

a biodiversidade existente no 

planeta Terra 

• Comparar explicações de 

Darwin e de Lamarck sobre a 

evolução  

• Explicar causas e efeitos da 

extinção de determinadas 

espécies 

• Reconhecer a importância dos 

fósseis e de outras evidências 

nos estudos da evolução 

ecológico do ambiente e para a 

indústria 

• Identificar doenças causadas 

por fungos, formas de 

transmissão e prevenção 

• Reconhecer o papel dos 

fungos e bactérias na 

formação do húmus 

• Associar a falta de higiene 

pessoal e ambiental à 

aquisição de doenças: 

contágio por microorganismos 

• Identificar os filos de animais 

invertebrados e suas principais 

características 

• Caracterizar poríferos e 

cnidários 

• Identificar platelmintos e 

nematelmintos, doenças 

habitat, reprodução e 

estrutura celular 

• Compreender a importância 

das algas no ambiente, na 

indústria e na alimentação 

• Reconhecer a importância das 

plantas na reciclagem do 

oxigênio para a respiração 

dos seres humanos 

• Compreender o processo de 

nutrição das plantas 

(absorção, respiração, 

transpiração e fotossíntese) 

• Compreender a estrutura da 

raiz 

• Compreender a estrutura 

interna e externa do caule  

• Compreender a estrutura da 

folha e sua importância nos 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Compreender que o 

desequilíbrio ecológico pode 

ser evitado se o homem 

conhecer e respeitar o 

ambiente e os outros seres 

vivos do planeta 

• Identificar espécies de animais   

ameaçadas de extinção 

• Explicar causas e efeitos da 

extinção de determinadas 

espécies 

• Compreender a necessidade 

da classificação biológica para 

a organização e compreensão 

da diversidade de seres vivos 

• Identificar características e 

classificar animais, conforme 

critérios de semelhança 

• Reconhecer regras básicas da 

causadas por eles, bem como 

formas de prevenção 

• Reconhecer características de 

anelídeos e de moluscos 

• Identificar artrópodes e 

caracterizar seu sistema 

respiratório 

• Compreender como ocorre a 

digestão, a respiração e a 

reprodução de insetos 

• Reconhecer insetos parasitas 

e insetos vetores de doenças 

• Reconhecer a existência de 

insetos sociais e citar 

vantagens desse tipo de 

organização 

• Compreender a 

interdependência de diversas 

espécies vegetais e insetos 

processos de fotossíntese, 

respiração e transpiração dos 

vegetais 

• Compreender os processos 

de polinização e de dispersão 

de sementes 

• Reconhecer a importância da 

polinização para a diversidade 

vegetal 

• Identificar a estrutura da flor e 

suas funções 

• Descrever a formação do fruto 

e relacionar sua importância 

na dispersão das sementes 

• Identificar e classificar frutos 

• Identificar a estrutura de uma 

semente 

• Identificar as principais formas 

de polinização 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

nomenclatura científica 

• Compreender os critérios 

adotados pela ciência para 

agrupar os seres vivos 

• Classificar seres vivos quanto 

aos reinos 

• Caracterizar os diferentes 

reinos de seres vivos 

• Selecionar, organizar, 

relacionar, interpretar dados e 

informações, representados 

de diferentes formas 

polinizadores 

• Compreender como ocorre a 

digestão, a respiração e a 

reprodução dos crustáceos, 

aracnídeos e equinodermos 

• Comparar as classes dos 

vertebrados, diferenciando-os 

especialmente quanto à 

reprodução, respiração, 

regulação da temperatura 

corporal, alimentação e 

digestão  

• Reconhecer a importância da 

coluna vertebral como 

esqueleto protetor do sistema 

nervoso 

• Reconhecer a importância 

ecológica dos representantes 

de cada grupo de vertebrados 

nas cadeias alimentares e no 

• Selecionar, organizar, 

relacionar, interpretar dados e 

informações, representados 

de diferentes formas 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

equilíbrio dos ecossistemas 

• Caracterizar relações 

ecológicas entre seres vivos, 

destacando relações 

harmônicas e não harmônicas 

Conceitos 

 

Vida

Ser Vivo Fatores Não Vivos

Ambiente

Equilíbrio/Desequilíbrio
Ecossistema

Preservação/Prevenção/Recuperação

Desenvolvimento

Interdependência

Ciclo Biológico

Função/Disfunção

Saúde/Doença

Sistema

Evolução

Seleção

Natural

Adaptação

Extinção

Biodiversidade

Corpo

Ser Humano

Semelhança Diferença

Parte/Todo

Animal Vegetal

Sustentabilidade

Ação/Reação

Natureza

Cultura

Transformação

Tecnologia
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

•  Seres Vivos e fatores não 

vivos 

• Teorias da evolução  

• Seleção natural – Seleção 

artificial 

• Adaptação ao meio ambiente 

• Fósseis  

• Extinção e ameaça de 

extinção de uma espécie 

• Classificação biológica 

• Reinos e seus representantes 

mais expressivos 

• Nomenclatura científica 

• Vírus – estrutura e doenças 

• Características do Reino 

Monera – estrutura das 

bactérias, reprodução, 

bactérias na cadeia alimentar, 

doenças bacterianas  

• Características do Reino dos 

Protistas – reprodução das 

algas e dos protozoários, 

importância das algas, 

doenças causadas por 

protozoários 

• Características do Reino dos 

Fungos – reprodução dos 

fungos, modo de vida, doenças 

causadas por fungos 

• Reino dos animais – 

características gerais dos 

invertebrados: poríferos e 

cnidários, platelmintos, 

• Reino das Plantas: estrutura e 

organização dos vegetais 

• Classificação das plantas: 

briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e 

angiospermas 

• Ciclo reprodutivo das plantas 

• Órgãos vegetativos – raiz, 

caule e folhas – estruturas, 

tipos e funções 

• Órgãos reprodutivos – flor, 

fruto e semente- estruturas, 

tipos e funções 

• Polinização 

• Germinação 

• Dispersão das sementes 

• Uso medicinal das plantas  
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

nematelmintos, anelídeos, 

moluscos, artrópodes, insetos 

e equinodermos  

• Reino dos animais – 

características gerais dos 

vertebrados: peixes, anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar situações de 

reconhecimento e 

compreensão: de 

características do ser humano; 

de relações de 

interdependência dos sistemas 

que compõem o corpo; de 

estruturas e de organização 

dos sistemas responsáveis pela 

percepção/sensação, 

sustentação e locomoção; de 

formas de prevenção e 

tratamento de doenças 

• Proporcionar o reconhecimento 

e a compreensão: de estruturas 

e de organização dos sistemas 

genitais, digestório e urinário; 

de formas de prevenir doenças 

que podem afetar esses 

sistemas; de métodos 

anticoncepcionais, para que o 

aluno participe de ações junto à 

comunidade e adote atitudes 

responsáveis e favoráveis à 

saúde individual e coletiva. 

• Promover situações de 

reconhecimento e 

compreensão: de estruturas e 

de organização dos sistemas 

cardiovascular, respiratório, 

nervoso e hormonal; de 

constituição de órgãos e 

tecidos; da constituição da 

célula como unidade 

fundamental da vida; de 

medidas preventivas de 

doenças relacionadas a esses 

sistemas, a fim de que o aluno 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

relacionadas a esses sistemas, 

a fim de que o aluno constitua o 

significado de corpo e adote 

atitudes de manutenção e de 

prevenção da saúde. 

amplie os conceitos de corpo e 

de sistema e adote atitudes 

que contribuam com a saúde e 

o equilíbrio dinâmico do corpo. 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

•   Identifica corretamente 

características e 

transformações do ser humano 

em cada fase do ciclo vital, bem 

como características que o 

diferenciam dos demais animais 

• Estabelece, de forma 

pertinente, relações de 

interdependência dos sistemas 

do corpo humano e dos 

processos vitais 

•  Identifica adequadamente 

fatores sociais e ambientais que 

podem afetar a saúde individual 

e coletiva 

• Identifica, nomeia e localiza 

corretamente as estruturas dos 

sistemas genitais masculino e 

feminino e compreende, de 

forma adequada, a organização 

desses sistemas 

• Identifica corretamente métodos 

anticoncepcionais e formas de 

prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis 

•  Reconhece, de forma 

pertinente, a participação de 

diferentes sistemas no processo 

de nutrição do organismo 

• Identifica, nomeia e localiza 

• Associa adequadamente o 

sistema imunológico com 

condições individuais de saúde  

• Identifica, nomeia e localiza, de 

forma coerente, os órgãos 

responsáveis pelos sistemas 

cardiovascular, respiratório, 

nervoso e hormonal 

• Compreende adequadamente a 

organização dos sistemas 

cardiovascular, respiratório, 

nervoso e hormonal 

• Identifica corretamente 

doenças que podem afetar os 

sistemas cardiovascular, 



42 

 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Compreende, de forma 

apropriada, a estrutura e a 

organização dos órgãos dos 

sentidos e dos sistemas 

esquelético e muscular 

• Reconhece, de maneira 

pertinente, as estruturas e a 

inter-relação dos sistemas 

esquelético e muscular na 

sustentação e locomoção do 

corpo 

• Identifica corretamente lesões, 

distúrbios e doenças que 

podem afetar os sistemas 

esquelético e locomotor, bem 

como formas de prevenção e 

tratamento 

corretamente as estruturas dos 

sistemas digestório e urinário 

• Compreende, de maneira 

apropriada, a organização dos 

sistemas genitais, digestório e 

urinário 

• Reconhece, de forma 

adequada, o papel da 

alimentação equilibrada e da 

higiene alimentar para a 

manutenção da saúde 

• Identifica corretamente doenças 

que podem afetar os sistemas 

digestório e urinário, além de 

formas de prevenção e 

tratamento 

respiratório, nervoso e 

hormonal, além de formas de 

prevenção e tratamento 

• Associa corretamente as 

glândulas à produção de 

hormônios 

• Caracteriza, de forma 

adequada, os diferentes 

tecidos e relaciona-os à 

constituição de órgãos 

• Reconhece adequadamente a 

constituição e a função da 

célula no organismo 

• Compreende adequadamente o 

corpo humano como um 

sistema integrado de/por outros 

sistemas  

Habilidades 
• Identificar características do ser 

humano que o diferenciam dos 

• Identificar, nomear e localizar 

os órgãos dos sistemas 

• Identificar, localizar e nomear 

as principais estruturas do 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

demais elementos do reino 

animal, relacionando com a 

evolução biológica 

• Identificar características e 

transformações físicas e 

comportamentais do ser 

humano em cada etapa do ciclo 

vital 

• Estabelecer relações de 

interdependência dos sistemas 

do corpo humano e dos 

processos vitais 

• Reconhecer as diferentes 

estruturas constituintes de um 

sistema e suas funções 

específicas 

• Identificar fatores sociais e 

ambientais que podem afetar a 

saúde  

• Reconhecer a manutenção da 

genitais masculino e feminino e 

compreender a organização 

desses sistemas 

• Compreender como ocorre a 

fecundação, a gestação e o 

parto 

• Identificar métodos 

anticoncepcionais e formas de 

prevenir doenças sexualmente 

transmissíveis 

• Reconhecer digestão, 

respiração, circulação e 

excreção como processos 

responsáveis pela nutrição do 

organismo 

• Compreender a função dos 

diferentes tipos de nutrientes  

• Identificar, localizar e nomear 

os órgãos do sistema digestório  

sistema cardiovascular e 

compreender sua organização 

• Identificar os elementos 

constituintes do sangue e suas 

funções, bem como 

compreender como ocorre a 

circulação do sangue e da linfa 

• Associar a eficiência do 

sistema imunológico às 

condições de higiene, 

vacinação, repouso, 

alimentação adequada e bem-

estar físico e psíquico do 

indivíduo 

• Identificar, localizar e nomear 

as estruturas do sistema 

respiratório e compreender sua 

organização 

• Relacionar a propagação de 

doenças respiratórias com a 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

saúde como uma ação 

individual e coletiva 

• Reconhecer formas de 

recepção e reação do 

organismo aos estímulos do 

ambiente 

• Associar os órgãos aos 

sentidos correspondentes  

• Compreender a estrutura e a 

organização de cada órgão dos 

sentidos 

• Reconhecer os sistemas 

esquelético e muscular como 

responsáveis pela sustentação 

e pela locomoção do corpo 

• Identificar a estrutura dos  

ossos, dos músculos e das 

articulações 

• Indicar as principais doenças e 

• Compreender a organização do 

sistema digestório (etapas da 

digestão)   

• Reconhecer a importância para 

a saúde de uma dieta 

equilibrada, hábitos de higiene 

e de conservação dos 

alimentos  

• Identificar, nomear e localizar 

órgãos do sistema urinário e 

compreender sua organização 

•  Associar excreção aos 

processos de eliminação de 

substâncias tóxicas 

provenientes de atividades do 

organismo 

• Identifica doenças que podem 

afetar os sistemas genitais, 

digestório e urinário, além de 

formas de prevenção e 

contaminação/poluição do ar 

• Identificar os sistemas nervoso 

e hormonal como responsáveis 

pelo controle do corpo e pela 

reação aos estímulos 

ambientais 

• Compreender a organização do 

sistema nervoso e reconhecer 

seu papel na coordenação das 

funções e ações do corpo 

• Compreender os efeitos do 

consumo de drogas  

• Associar glândulas à produção 

de hormônios e identificar a 

função destes no organismo 

• Identifica doenças que podem 

afetar os sistemas 

cardiovascular, respiratório, 

nervoso e hormonal, além de 

formas de prevenção e 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

lesões dos ossos, músculos e 

articulações, bem como formas 

de prevenção e tratamento  

tratamento 

 

tratamento 

• Reconhecer a constituição dos 

órgãos e características dos 

diferentes tecidos 

• Reconhecer a célula como 

unidade estrutural, funcional e 

genética dos seres vivos 

• Compreender a estrutura da 

célula e seu papel na 

determinação de 

características hereditárias dos 

organismos 

• Reconhecer as principais 

contribuições da Genética para 

o avanço científico (clonagem, 

células-tronco, transgênicos) 

• Compreender o corpo humano 

como um sistema integrado 

de/por outros sistemas 



 

8º ano 1º trimestre

Conceitos 

Conteúdos 

• Ciclo vital 

• Características do ser humano

• Processos vitais  

1º trimestre 2º trimestre 

aracterísticas do ser humano 

• Órgãos dos sistemas genitais 

feminino e masculino 

• Organização dos sistemas 

genitais feminino e masculino 

• 

• 

• 

46 

3º trimestre 

 

 Estrutura e organização do 

sistema cardiovascular 

 Composição do sangue 

 Circulação do sangue e da linfa 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Corpo humano 

• Mudanças no corpo humano 

• Sistemas do corpo humano 

• Estruturas dos sistemas 

• Funções e disfunções 

• Órgãos dos sentidos 

• Estímulos ambientais 

• Estrutura e organização dos 

órgãos dos sentidos 

• Doenças relacionadas aos 

órgãos dos sentidos, formas de 

prevenção e tratamento 

• Esqueleto, osso e articulação 

• Músculo e tipos de músculo 

• Organização dos sistemas 

esquelético e muscular 

• Lesões nos ossos, músculos e 

• Métodos anticoncepcionais 

• Doenças sexualmente 

transmissíveis 

• Ciclo menstrual 

• Fecundação 

• Óvulo e espermatozóide 

• Gestação e parto 

• Gravidez na adolescência 

• Processos de nutrição do 

organismo 

• Alimentação 

• Nutrientes: vitaminas, sais 

minerais, carboidratos, lipídios e 

proteínas 

• Estrutura e organização do 

sistema digestório 

• Etapas da digestão 

• Estrutura e funcionamento do 

sistema linfático 

• Sistema imunológico 

• Soros e vacinas 

• Doenças relacionadas ao 

sistema digestório, formas de 

prevenção e tratamento 

• Estrutura e organização do 

sistema respiratório 

• Doenças relacionadas ao 

sistema respiratório, formas de 

prevenção e tratamento 

• Estrutura e organização dos 

sistemas nervoso (periférico e 

central) e hormonal (glândulas) 

• Estrutura e tipos de neurônios 

• Ações voluntárias e 

involuntárias 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

articulações • Doenças relacionadas ao 

sistema digestório, formas de 

prevenção e tratamento 

• Dieta equilibrada 

• Conservação de alimentos 

• Estrutura e organização do 

sistema urinário 

• Formação e composição da 

urina 

• Doenças relacionadas ao 

sistema urinário, formas de 

prevenção e tratamento 

• Doenças relacionadas ao 

sistema nervoso e hormonal, 

formas de prevenção e 

tratamento 

• Ação das drogas no sistema 

nervoso 

• Constituição e interdependência 

dos órgãos  

• Tipos de tecidos e funções 

• Constituição da célula 

• Cromossomos, DNA e RNA 

• Características hereditárias 

• Manipulação de genes 

• Sistemas e corpo humano 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Promover, a partir de 

situações concretas, o 

aprofundamento de noções 

sobre propriedades físico-

químicas da matéria, para que 

o aluno pratique ações 

respeitosas e adote atitudes 

adequadas em relação à 

utilização dos materiais 

presentes na natureza. 

• Proporcionar a ampliação das 

noções de: transformação e 

transferência de energia; 

fontes de energia e sua 

utilização; movimento e 

repouso dos corpos, a fim de 

que o aluno reconheça, em 

situações do cotidiano, o 

papel da energia para o 

funcionamento das máquinas 

e para a manutenção da vida 

na Terra e adote atitudes de 

• Oportunizar, a partir de 

observações do contexto 

diário, a ampliação e o 

aprofundamento das noções 

sobre fenômenos e processos 

físicos, químicos e biológicos, 

relacionados à força, luz, som, 

magnetismo e eletricidade, a 

fim de que o aluno 

compreenda esses processos 

e reconheça as contribuições 

dos mesmos no avanço da 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

uso racional de energia. tecnologia e na melhoria da 

qualidade de vida. 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Reconhece, de forma 

apropriada, a diversidade de 

materiais presentes na 

natureza 

• Identifica e reconhece 

corretamente as principais 

propriedades físico-químicas 

da matéria 

• Classifica adequadamente 

materiais em substâncias 

puras ou misturas  

• Reconhece corretamente, em 

situações do cotidiano, 

reações químicas e relaciona-

as com absorção ou liberação 

de energia 

• Identifica corretamente as 

• Compreende e inter-relaciona 

corretamente os ciclos da 

natureza e a vida na Terra 

• Reconhece corretamente, em 

situações do contexto diário, 

diferentes formas de 

manifestação e transformação 

de energia, sua utilização, 

riscos e implicações 

ambientais  

• Caracteriza e classifica 

corretamente fontes de 

energia  

• Diferencia, de forma 

apropriada, temperatura e 

calor e identifica corretamente 

os seus efeitos sobre os 

• Identifica, de forma correta, a 

ação de uma força sobre um 

corpo e a reação 

• Identifica corretamente a força 

gravitacional como força de 

atração entre os corpos do 

Universo 

• Descreve, de forma 

pertinente, movimentos dos 

corpos celestes e relaciona-os 

com a orientação espaço 

temporal 

• Identifica corretamente, em 

situações diárias, fenômenos 

relacionados à luz, ao som, à 

eletrização e ao magnetismo 

e reconhece adequadamente 

suas contribuições para o 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

principais propriedades das 

substâncias que compõem os 

seguintes grupos: ácidos, 

bases, sais e óxidos 

• Identifica corretamente 

diferentes tecnologias que 

permitem transformações de 

materiais e de energia 

• Elabora, de forma pertinente, 

relatos orais, escritos e outras 

formas de registro, a partir de 

informações obtidas por meio 

de observação, 

experimentação, textos ou 

outras fontes 

corpos 

• Diferencia corretamente os 

estados de movimento e de 

repouso de um corpo, 

caracterizando de forma 

adequada os movimentos  

• Utiliza adequadamente 

estratégias para a solução 

eficaz de problemas sobre 

movimentos dos corpos, 

envolvendo velocidade e 

aceleração 

• Relaciona coerentemente 

informações e conhecimentos 

disponíveis a situações 

concretas para construir 

argumentação consistente 

avanço da Ciência e a 

melhoria da qualidade de vida 

na Terra 

• Utiliza, de forma apropriada, 

modelos para 

simular/experimentar 

fenômenos e processos 

científicos 

• Avalia, de forma pertinente, 

repercussões sociais e 

ambientais do 

desenvolvimento tecnológico 

e científico 

Habilidades 

• Reconhecer a diversidade de 

materiais que compõem a 

• Compreender os principais 

ciclos biogeoquímicos 

(carbono, oxigênio, nitrogênio) 

• Observar e identificar, em 

situações experimentais e do 

contexto diário, efeitos de uma 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

natureza 

• Identificar as principais 

propriedades gerais da 

matéria 

• Reconhecer que propriedades 

específicas dependem do tipo 

de matéria  

• Identificar características e 

propriedades dos sólidos, dos 

líquidos e dos gases 

• Identificar fatores que 

provocam as mudanças de 

estado físico da matéria 

• Caracterizar propriedades 

físico-químicas para 

identificação de substâncias 

• Classificar materiais em 

substâncias puras ou misturas 

• Identificar e diferenciar os 

e reconhecer sua importância 

para a manutenção da vida na 

Terra  

• Relacionar transferência de 

energia e ciclo de matéria a 

diferentes processos 

(alimentação, fotossíntese, 

respiração, decomposição)   

• Identificar compostos 

orgânicos presentes no 

cotidiano e analisar 

implicações ambientais 

decorrentes da produção de 

resíduos 

• Reconhecer diversas formas 

de energia e compreender o 

princípio da conservação da 

energia 

• Observar, em situações do dia 

a dia diferentes formas de 

força sobre um corpo 

• Reconhecer características 

vetoriais de uma força 

• Identificar força gravitacional 

como força de atração entre 

os corpos do Universo 

• Descrever movimentos visíveis 

dos corpos celestes e 

relacionar com a orientação 

espaço temporal 

• Reconhecer a importância e a 

influência da evolução 

tecnológica na produção de 

máquinas para realização de 

trabalho 

• Identificar movimentos 

ondulatórios de som e de luz e 

as principais características 

das ondas mecânicas e das 

ondas eletromagnéticas, bem 
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métodos mais utilizados na 

separação de misturas  

• Reconhecer diferentes 

elementos químicos que 

formam a matéria 

• Identificar diferentes 

tecnologias que permitem as 

transformações de materiais e 

de energia 

• Observar evidências de 

reações químicas em 

situações do cotidiano 

• Reconhecer a formação de 

substâncias químicas por meio 

de combinações de elementos 

químicos 

• Reconhecer transformações 

de substâncias decorrentes de 

reações químicas e que estas 

envolvem absorção ou 

manifestação de energia 

• Associar diferentes formas de 

energia com transformações 

da matéria, manutenção da 

vida e funcionamento de 

máquinas 

• Caracterizar e classificar 

fontes de energia (renováveis 

e não renováveis) 

• Diferenciar temperatura e calor 

e seus efeitos sobre os corpos 

• Identificar os processos de 

propagação do calor 

• Observar situações do 

cotidiano relacionadas com os 

princípios básicos da 

Mecânica 

• Diferenciar a condição de 

movimento ou de repouso de 

como suas aplicações 

• Observar efeitos das cargas 

elétricas em situações comuns 

do cotidiano  

• Reconhecer o átomo como 

elemento constituinte dos 

corpos e a presença de cargas 

elétricas em sua estrutura 

• Identificar formas de 

eletrização dos corpos (atrito, 

contato, indução) 

• Compreender a constituição 

da corrente elétrica de um 

circuito 

• Identificar aplicações de 

fenômenos magnéticos e 

propriedades dos ímãs 

• Compreender o papel das 

tecnologias de informação e 
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liberação de energia 

• Identificar propriedades das 

substâncias que compõem os 

seguintes grupos: ácidos, 

bases, sais e óxidos 

• Selecionar, organizar, 

relacionar, interpretar dados e 

informações e elaborar 

diferentes registros 

um corpo em relação a um 

referencial 

• Diferenciar trajetória e posição 

de um corpo 

• Diferenciar velocidade e 

aceleração 

• Caracterizar movimento 

uniforme e movimento 

uniformemente variado 

• Resolver problemas 

envolvendo as grandezas 

velocidade e aceleração 

comunicação para o avanço 

da Ciência 
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Conceitos  
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Matéria 

• Volume 

• Densidade 

•  Inércia 

•  Impenetrabilidade 

• Estados físicos 

• Mudanças de estados físicos 

• Temperatura e pressão 

• Substância 

• Mistura/separação 

• Métodos de separação de 

misturas 

• Elementos químicos 

• Fórmula química  

• Tabela periódica 

• Ligação química 

• Ciclos da natureza 

• Fluxo e transferência de 

energia 

• Ciclo do carbono 

• Efeito estufa e aquecimento 

global 

• Ciclo do oxigênio 

• Matéria orgânica e biogás 

• Ciclo do nitrogênio 

• Composto orgânico e 

polímeros 

• Princípio da conservação da 

energia 

• Tipos e fontes de energia  

• Usinas 

• Temperatura, calor, equilíbrio 

térmico e calor específico 

• Força 

• Medida e composição de força  

• Força de atração gravitacional 

• Força peso e queda livre 

• Leis de Newton 

• Atrito 

•  Ação e reação 

• Trabalho de uma força 

• Potência 

• Máquinas 

• Movimentos ondulatórios 

• Tipos e propriedades das 

ondas 

• Produção e propriedades do 

som 

• Fontes e propagação da luz 
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• Reação química 

• Energia química 

• Ácidos, bases, sais e óxidos 

massa  

• Termômetros e escalas 

• Formas de propagação do 

calor 

• Movimento e repouso 

• Referencial 

• Trajetória, posição e 

deslocamento 

• Tempo 

•  Velocidade  

•  Aceleração 

• Espectro eletromagnético 

• Reflexão e refração da luz 

• Carga elétrica e eletrização 

• Condutores e isolantes 

• Corrente e circuito elétrico 

• Magnetismo e ímãs 

• Campo magnético e 

eletromagnetismo 
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