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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 conteúdos são selecionados e organizados a partir 
do tema central “Compreender a Natureza como um todo”.  

 

Objetivos Gerais 

 Promover condições para que o aluno faça pesquisas; desenvolver o pensamento crítico e a 
argumentação sólida; relacionar os conceitos das ciências da natureza às questões sociais, 
tecnológicas, políticas, culturais e éticas; compreender as transformações tanto naturais como 
induzidas pelas atividades humanas na natureza; estabelecer relações entre conceitos e 

fenômenos/processos que ocorrem nos seres vivos e no meio ambiente. Reconhecer a existência 

de diferentes modelos explicativos na  Ciência. 

 

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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