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Coordenação: Ensino Fundamental
Série/Ano: 3º Ano
Disciplina: Ciências
Carga horária Anual: 96 horas aula / ano
Carga horária Semanal: 3 aulas / semana
Departamento Responsável: Departamento Multidisciplinar dos Anos Iniciais

Ementa:

Vida e Evolução: Locomoção e Nutrição. Revestimento e Reprodução.
Diversidade animal: vertebrados e invertebrados. Matéria e Energia: Corpo:
percepção, comunicação e movimento. Terra e Universo: Por dentro do Planeta
Terra, crosta terreste e solos.

Objetivos:

 Compreender os fenomenos naturais, de forma a entender o ambiente
natural;

 Construir pensamento crítico, investigativo, questionador e reflexivo;
 Compreender a diversidade dos seres vivos como resultado da evolução;
 Construir conceitos cientificos, elaborar sinteses e relacionar os conceitos

aprendidos;
 Refletir como ações individuais e coletivas impactam, tanto positiva como

negativamente, o ambiente.

Metodologia:

O ensino de Ciências será construído a partir de situações investigativas, nas
quais há exposição de ideias, proposição de hipoteses, planejamento e
realização de  atividades  para  coleta  de  dados  e  evidências,  avaliação  de
informações, desenvolvimento de modelos explicativos, argumentação com base
em evidências e comunicação das aprendizagens, sistematizadas em registros
diversificados. Serão  realizadas  atividades  de  leitura,  interpretação  de  texto,
leitura de imagens, documentos iconográficos, curtas metragens, jogo lúdicos,
experiências, atividades online síncronas e assíncronas, voltados para a
construção e formação de conceitos e o estimulo ao aluno para que ele construa
uma  postura  ativida  em seu processo de aprender. Para os alunos com
dificuldades especificas será



oferecido atendimento, conforme o Projeto de Apoio.

Avaliação:

A avaliação do rendimento escolar do estudante é realizada de maneira
contínua e processual, considerando critérios pautados em objetivos de
aprendizagem definidos a cada bimestre letivo. Serão observados os
seguintes pontos:

 Entrega das atividades sol ici tados.
 Compreensão dos conceitos trabalhados nas atividades propostas
 Participação nas aulas e atividades propostas.
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