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Ementa 

 O ensino de Ciências pretende possibilitar ao aluno contextualizar as descobertas e produzir 
vivências que o transportem ao cerne dos problemas que geram conhecimento, ajudando-o a 
tornar-se capaz de pensar por si próprio e enfrentar a vida como cidadão consciente e imbuído na 
construção de uma sociedade mais justa. Os seguintes assuntos são trabalhados nesta série: 
Interação dos seres vivos com ambiente; Matéria e energia; Terra e universo. 

 

Objetivos Gerais 

 Criar condições para que o aluno faça pesquisas; desenvolver o pensamento crítico e a 
argumentação sólida; relacionar os conceitos da área às questões sociais, tecnológicas, políticas, 
culturais e éticas; problematizar novas situações; fundamentar seus pontos de vista ao interpretar 
fenômenos; investigar; promover sínteses; estabelecer relações entre conceitos, temas, teorias e 
áreas do conhecimento; aplicar o que foi aprendido a diversas situações do cotidiano, para transpor 
o conhecimento empírico em conhecimento científico. Reconhecer que a Ciência é uma forma 
de desenvolver o conhecimento e que se relaciona com outras atividades humanas. Cuidar e 
respeitar o ambiente em que vive e buscar voltar a atenção para a percepção do corpo e a interação 
com a natureza. 

 
Metodologia  

Aulas expositivas dialogadas; seminários; aula de campo; elaboração de mapas conceituais; 
excursões pedagógicas (planetário UFG, ETA, ETE e aterro sanitário); debate e discussões; 
interpretação e elaboração de textos científicos; pesquisas científicas; trabalhos em grupo.  
 
Avaliação 

 Ocorrerá de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, valorizando o aluno em todos os seus 
aspectos e particularidades, com avaliações escritas, individuais e em grupo, com e sem consulta, 
apresentações orais, seminários, trabalhos individuais e em grupo; participação nas aulas, 
resolução de atividades de sala e de casa; entrega de relatórios; assiduidade e pontualidade nas 
aulas e na entrega de tarefas; auto-avaliação; acompanhamento dos alunos com dificuldade, 
através de atendimento diferenciado no período vespertino. 
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