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PROFESSOR  Maria Eunice de Souza 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 2017 
TOTAL SEMANAL A    

EMENTA 

  As plantas, os seres vivos se relacionam, a digestão e a respiração, a circulação e a excreção, a matéria w suas transformações, calor e luz, o solo e o ar, 
biomas brasileiros. 

 OBJETIVO 
GERAL 

      Dar possibilidades aos alunos de serem capazes de criar questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais, a partir de elementos das 
  Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes de sentido cultural e social, desenvolvidos no aprendizado escolar; 
  Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento. 
 
 
 ESPECÍFICOS 
 

1. Reconhecer a matéria e seus estados físicos: sólido, e gasoso. 
2. Identificar as mudanças de estado físico da água e relacioná-las à formação do ciclo da água. 
3. Valorizar a água como um recurso indispensável à vida e a prática de atitudes contrárias à poluição. 
4. Reconhecer o ar como recurso indispensável à vida e o gás oxigênio como elemento necessário para a respiração da grande maioria dos seres vivos. 
5. Valorizar todas as formas de vida, compreendendo que todos são elos de uma imensa cadeia e precisam uns dos outros, direta ou indiretamente. 
6. Adquirir noções das relações dentro das cadeias alimentares e refletir sobre as interferências humanas nesse equilíbrio. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1º Trimestre 

1.  As plantas- As plantas se alimentam, a fotossíntese, reprodução dos vegetais, como são formados o fruto e a semente. Os seres vivos se relacionam- a 
cadeia alimentar, teias alimentares, os seres decompositores.  A digestão e a respiração – Os alimentos, a digestão e o sistema digestório, as funções do 
sistema digestório, a respiração e o sistema respiratório, movimento respiratório. 

2º Trimestre 

1. A circulação e a excreção - O sistema cardiovascular, o coração e a circulação do sangue, o sistema urinário; organização e funcionamento do corpo 
humano. 

2.  A matéria e suas transformações - O que é matéria, a matéria sofre transformações, transformações físicas, transformações químicas. 

3º Trimestre 

1. Calor e luz -energia, calor, condutores e isolantes térmicos, luz; 

2. O solo e o ar: solo, uso e conservação (solo), ar gás carbônico e efeito estufa; 

3. Biomas brasileiros: biomas do Brasil, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Pampa. 

 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas com a possibilidade de utilização de equipamentos multimídia, tipo datashow, e audiovisual; trabalhos dissertativos individuais. 

 AVALIAÇÃO 
    Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na 
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realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) AV I – Nota 1 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) AV II – Nota 2 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projetos aplicados durante o trimestre trimestral.  

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará ao final de cada trimestre, recuperação trimestral ou recuperação final após o encerramento do ano 
letivo, sendo realizada por meio de prova de recuperação ou  OAt - Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 
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-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral + Atividades - Pontuação máxima de 10,00. Caso o trimestre tenha mais de um projeto ou mais de uma atividade especifica de cada 
disciplina, serão somados e terão a mesma pontuação máxima, totalizando 10,00. 

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns (N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento para cima nos casos de até 0,25 
décimos.  
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