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Ementa: 
A proposta do ensino de Ciências é trabalhar as relações entre ciência, tecnologia e
sociedade, permitindo a contextualização e o desenvolvimento de conhecimentos
que envolvam os eixos temáticos  Matéria e energia,  Vida e evolução e Terra e
universo,
Assim, 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. 

Objetivos: 
A  disciplina  Ciências  do  8º  ano  do  Ensino  Fundamental  busca  desenvolver  a
capacidade de analisar,  contextualizar e compreender informações, discussões e
reflexões  relacionadas  aos  aspectos  biológicos  de  reprodução  e  nutrição,  como
também características do planeta em que vivemos e do universo, centrado nas
relações Ciência/Tecnologia/Sociedade, e assim, contribuir para uma melhoria na
qualidade de vida humana e do ambiente como um todo. 

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: 
Vida e reprodução; funções de nutrição e saúde; planeta Terra; matéria e energia.

Material didático: 
Livro  didático,  artigos  de revistas científicas  e  de eventos da área de Ciências,
documentários, vídeos, imagens, computador e laboratório de ciências.

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;
acompanhamento dos alunos com dificuldade, através de atendimento diferenciado
no período vespertino.
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