
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2022

Disciplina: Ciências Departamento: Biologia
Nível: Fundamental Série:  9º                Turma: A e B
CH anual: 64 hs aula CH semanal: 02 aulas
Prof. (a) responsável: Ana Maria da Conceição Silva
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O ensino de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental tem a proposta de
trabalhar com o aluno 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, de modo a ajudar
estes alunos a utilizar de forma consciente os conhecimentos adquiridos, tanto em
sua vida como na construção de uma sociedade mais justa. A ideia é desenvolver o
ensino em uma espiral de conteúdo, em que as habilidades vão se tornando mais
complexas.

Objetivos: 
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  a
transmissão  das  características  hereditárias  e  as  teorias  evolutivas;  conhecer
características da Terra e universo; compreender as transformações tanto naturais
como induzidas pelas atividades humanas na natureza; estabelecer relações entre
conceitos e fenômenos/processos que ocorrem na natureza, valorizando as suas
aplicações  no  cotidiano.  Reconhecer  a  existência  de  diferentes  modelos
explicativos na Ciência.

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: 
Matéria  e  suas  transformações;  hereditariedade;  evolução  e  biodiversidade;
universo.

Material didático: 
Vídeo, livro didático, artigos de revistas cientificas, computador, celular, 
laboratório de biologia, massa de modelar, fotografia.

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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