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Ementa: 
O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem a finalidade de
proporcionar ao aluno a capacidade de contextualizar os conteúdos de água, matéria,
suas misturas, células, seres vivos e o universo, tornando o aluno capaz de conectar
todos esses assuntos,  relacioná-lo ao seu cotidiano e executar  seu aprendizado na
sociedade. 
 

Objetivos: 
Desenvolver a capacidade de compreender o mundo e atuar como indivíduo e como
cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica, estimulando o
aprendizado em matéria de população e de vida familiar, despertando o interesse e a
curiosidade pela Ciência, pela realidade local e universal, por meio de explorações e
pela sistematização dos conhecimentos, enfatizando as relações no âmbito da vida do
ambiente, do Universo e dos equipamentos tecnológicos, para melhor situar-se em
seu mundo e a exploração das vivências, saberes, interesses e curiosidades dos alunos
sobre o mundo natural e material continua sendo fundamental.

Metodologia: 
Aulas  expositivas,  com  a  participação  dos  alunos  nas  discussões;  utilização  de
recursos  audiovisuais;  excursões  pedagógicas,  aulas  de  campo e  laboratório,  com
elaboração de relatórios; seminários; trabalhos em grupo; pesquisas em livros, revistas
especializadas e de divulgação, jornais, Internet e junto à comunidade; elaboração de
mapas conceituais; atividades lúdicas.

Conteúdo: 
Água, mistura no dia a dia, um mundo de materiais, materiais sintéticos, o mundo dos
seres vivos, percebendo o ambiente, estrutura da terra, terra, solo, subsolo e vida. 

Material didático: 
Livro didático, maquete, figuras, vídeos, artigos de revistas cientificas, computador, 
celular, laboratório de biologia, massa de modelar, figuras, fotografia.

Avaliação: 

Ocorrerá  de  acordo  com  a  proposta  pedagógica  do  CEPAE,  sendo  o  aluno  o
protagonista  de  seu  aprendizado,  valorizando-o   e  respeitando  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
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relatórios;  assiduidade  e  pontualidade  nas  aulas  e  na  entrega  de  tarefas;
acompanhamento dos alunos com dificuldade, através de atendimento diferenciado
no período vespertino.
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