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Ensino Fundamental I – 5º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: Ciências 
 

PROFESSORA: 
 
Michely Botelho Pires Araújo 

 TURMA ANO LETIVO 
  A e B 2017 
  EMENTA 

 

A formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado. Neste 
contexto, o papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo 
participativo e parte integrante do Universo. Os conceitos e procedimentos desta área contribuem para a ampliação das explicações sobre os fenômenos da 
natureza, para o entendimento e o questionamento dos diferentes modos de nela intervir e, ainda, para a compreensão das mais variadas formas de utilizar 
os recursos naturais. 

OBJETIVOS: 
 

GERAL 
 

-Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive, em relação essencial com os 
demais seres vivos e outros componentes do ambiente;  

-Compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, política e 
cultural;  

-Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a 
tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo sobre riscos e benefícios das práticas científico-tecnológicas; 

 -Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens individuais e coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes;  
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-Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e 
atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar;  

-Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;  

 
ESPECÍFICOS 

 
- Reunir conceitos, técnicas e conteúdos apreendidos nos livros e nas produções em sala de aula. 

-Perceber a importância dos sentidos para a sobrevivência das pessoas; 

-Relacionar o sistema nervoso com as funções de controle e ação rápida do corpo; 

-Reconhecer as funções dos neurônios na transmissão dos impulsos nervosos de diversas parte do corpo ao sistema nervoso. 

-Compreender que na adolescência é a face da vida em que o corpo se transforma e se prepara para atingir a maturidade reprodutora.  

-Reconhecer o espermatozoide e o óvulo como as células reprodutoras masculina e feminina, respectivamente. 

-Conhecer características básicas dos processos de fecundação e gestação. 

-Identificar a menstruação como um evento natural do organismo feminino, relacionada principalmente à ausência de gravidez em mulheres em idade fértil. 

-Conhecer as mudanças pelas quais passa o corpo da mulher durante a gestação, relacionadas à adaptação às necessidades do bebê. 

-Percebe que algumas características das pessoas são hereditárias, outras são influenciadas pelo ambiente, e outras ainda são uma mistura das duas influências. 

-Questiona as próprias inseguranças com relação à puberdade e ao início da adolescência, respeitando as diferenças de desenvolvimento e maturidade de cada indivíduo. 

-Reflete sobre a importância do diálogo com pais, professores e especialistas sobre temas de saúde (drogas). 

-Valorizar a entrevista como fonte de informação. 
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-Valorizar o respeito pelo ser humano, independentemente de suas opiniões ou orientações em relação a gênero e sexo. 

-Compreender que o corpo humano é um conjunto de estruturas que funciona de forma integrada e que seu estudo pode ser segmentado em diferentes níveis de 
organização. 

-Diferencia células, tecidos, órgãos e sistemas. 

-Conhece os principais processos que diferenciam um ser vivo de um ser não vivo. 

-Relaciona alguns fenômenos que envolvem cargas elétricas. 

-Valorizar o uso racional da energia elétrica. 

-Percebe as propriedades magnéticas dos ímãs, bem como a atração e repulsão entre eles, de acordo com a orientação de seus polos. 

-Sabe que a corrente elétrica produz um campo magnético. 

-Conduz um experimento simples com orientação do professor. 

-Compreende que, para dizermos que um corpo está em movimento ou em repouso, é necessário estabelecer um referencial. 

-Sabe que relativo é algo considerado em relação a alguma coisa, dependendo do ponto de vista ou do sistema de referência. 

-Percebe os efeitos da resistência do ar na queda livre de objetos. 

-Percebe que os planetas do Sistema Solar orbitam ao redor do Sol. 

-Compreender que, para o estudo do céu, são utilizados modelos e cálculos matemáticos. 

-Compreende que a tecnologia e a sociedade são determinantes para o avanço cientifico de cada época. 

-Relaciona a rotação da Terra com a sucessão dos dias e das noites. 

-Relaciona a translação da Terra com a sucessão das estações do ano. 
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-Relaciona o crescimento da população mundial ao aumento da ocupação do ambiente natural e aos seus consequentes problemas ambientais. 

-Identificar alguns dos principais problemas ambientais enfrentados pela civilização atual. 

-Reconhecer que diversas atividades humanas afetam a biodiversidades, colocando em perigo o equilíbrio natural dos seres vivos. 

-Compreende que os seres humanos precisam encontrar maneiras de conviver harmoniosamente do planeta, visando a sobrevivência das demais espécies e das gerações 
futuras, por meio de atitudes que promovam o desenvolvimento sustentável. 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1º trimestre  

Sentidos e o sistema nervoso; 

Corpo humano: tecidos, células, órgãos, sistemas, hormônios,  

Cargas elétricas; 

O magnetismo; 

Raios; 

 

2º trimestre 
 
Forças, movimentos, gravidade, peso; 

Universo e o sistema solar; 

Rotação e translação; 
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A população mundial; 

Problemas ambientais;  

A biodiversidade em perigo; 

Sustentabilidade;  

Problema com lixo;  

Educação ambiental; 

3º trimestre 
 
Evolução da vida; 

A transformação da Terra; 

Os seres vivos; 

Fósseis; 

A seleção: natural e artificial.  

Reprodução humana; 

O sistema genital; 

Fecundação; 

A gestação 

O desenvolvimento do bebê 
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METODOLOGIA 
 

- Desenvolver os conteúdos de forma diversificada. 

- Apreciar as atividades individuais e coletivas; 

- Pesquisa em jornais, revistas, TV, livros, Internet.  

-Cartazes; 

-Banner;  

 AVALIAÇÃO 
      
Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Escolar 

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. 

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) N1 – Nota 1 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
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calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) N2 – Nota 2 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do 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 projeto trimestral, Atividades de casa e sala em livros e cadernos, bem 
como, observação formativa. 

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará durante o período letivo, sendo realizada por meio de outras Atividades e outros meios que o professor 
definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Escolar 

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: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral / Atividades / Formativo - Pontuação máxima de 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 Escolar, permitindo-se arredondamento.  
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