


 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Reprodução sexuada e assexuada 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, capítulo 1 

Bimestre 1º 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Vida e Evolução 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Mecanismos reprodutivos 

Habilidade (BNCC) 
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em 
relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este audiovisual complementa o conteúdo do capítulo 1 do Livro do Estudante ao desenvolver 

conceitos relativos à reprodução sexuada e assexuada, mostrando exemplos e discutindo como esses 

tipos de reprodução se relacionam com a variabilidade encontrada nas populações e com a 

perpetuação da espécie, bem como sua estreita ligação com a evolução, por meio da seleção natural. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os estudantes possam: 

● compreender as semelhanças e diferenças entre reprodução assexuada e sexuada; 

● identificar as formas de reprodução assexuada – fissão binária, brotamento e 
fragmentação; 

● reconhecer que a reprodução assexuada é uma estratégia de perpetuação das espécies; 

● reconhecer a reprodução sexuada como forma de perpetuação da espécie em que há 
maior variabilidade nos indivíduos resultantes do processo; 

● relacionar reprodução, variabilidade e seleção natural. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e desenvolver as atividades é de uma aula. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático.  

É desejável que os estudantes tenham informações sobre as formas de reprodução que 

existem. Todavia, sugerimos que, primeiramente, se faça um breve levantamento dos conhecimentos 

prévios dos estudantes sobre evolução. Após esse levantamento, avalie se esses conhecimentos 

trazidos são suficientes para o acompanhamento do conteúdo abordado no audiovisual. Se considerar 

necessário, faça uma breve contextualização a respeito do processo evolutivo. Ao retomar os 

conhecimentos prévios a respeito das formas de reprodução, é provável que tragam alguns exemplos 

de reprodução de seres vivos que estudaram em anos anteriores. Procure sondar ainda se os 

estudantes trazem alguns conhecimentos sobre a relação entre evolução e reprodução, algo pouco 

provável, mas interessante de investigar e aprofundar após assistir ao audiovisual.  

Se considerar necessário, faça uma breve contextualização sobre os conceitos de reprodução 

trabalhados no audiovisual. É importante que ao final dessa etapa os estudantes estejam cientes do 

papel da reprodução na perpetuação das espécies e de que existem diferentes formas que vão 

conhecer e associar com a evolução, pois esse será o objetivo da atividade sugerida após assistir à 

videoaula. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, com a turma organizada em uma roda de conversa, retome a 

última fala da apresentadora e questione o que ela quis dizer ao afirmar que a evolução e a reprodução 

“caminham juntas”. Deixe que os estudantes expressem suas opiniões livremente. Observe e anote a 

maneira como os conceitos apresentados no vídeo são empregados em suas falas. Isso dará uma boa 

perspectiva do quanto conseguiram apreender do conteúdo visualizado e discutido (antes da projeção 

do vídeo). Proponha, ao longo da discussão, perguntas para a turma a fim de avaliar o conteúdo 

conceitual desenvolvido com o audiovisual. A seguir, são propostas algumas sugestões de perguntas 

com esse objetivo. 

● Quais as diferenças entre fissão binária, brotamento e fragmentação? 

● O que são clones (cópias idênticas de seres vivos)? 

● Como se caracteriza a reprodução sexuada? 

● O que a apresentadora quer dizer com “mistura” de características? 

● Por que se diz que a variabilidade decorrente da reprodução sexuada é maior que a da 
reprodução assexuada? 

Após a discussão, solicite que os estudantes produzam uma frase em que possam responder 

novamente à pergunta feita no início dessa roda de conversa e recolha esse material ao final da aula. 

Depois da correção, se houver necessidade, peça aos estudantes que refaçam as respostas.  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Circuitos elétricos 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, capítulo 8 

Bimestre 2º 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Matéria e energia 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Circuitos elétricos 

Habilidade (BNCC) 
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou 
outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este audiovisual complementa o conteúdo do capítulo 8 e faz uma ponte com o capítulo 9 do 

Livro do Estudante ao abordar conceitos relacionados a circuitos elétricos, envolvendo as grandezas 

físicas tensão elétrica e corrente elétrica, ao mesmo tempo que são introduzidos os conceitos de 

circuito elétrico aberto e circuito elétrico fechado. Na sequência, é feita a comparação dos circuitos 

elétricos com lâmpadas e pilhas com as instalações elétricas residenciais. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os estudantes possam: 

● compreender as grandezas físicas tensão elétrica e corrente elétrica; 

● relacionar o funcionamento de interruptor com o conceito de circuito elétrico aberto e 
circuito elétrico fechado; 

● comparar os circuitos elétricos com pilhas e lâmpadas com a instalação elétrica residencial; 

● compreender as diversas possibilidades e necessidades de associar resistores (lâmpadas e 
aparelhos elétricos) em paralelo e/ou em série; 

● identificar a forma como estão ligadas as lâmpadas e outros aparelhos elétricos em uma 
residência. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e desenvolver as atividades é de uma aula. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático.  

É importante que os estudantes já tenham estudado o capítulo 8, principalmente a atividade 

prática contida nele. Assim, alguns conhecimentos prévios já serão conhecidos e poderão ser 

aprofundados com o auxílio visual da videoaula.  

Sugerimos que, utilizando a atividade prática como modelo, o professor problematize um 

pouco mais sobre as cargas elétricas em movimento, perguntando se estão presentes nos condutores 

ou só aparecem quando os condutores são ligados à pilha.  

Outra problematização a ser feita, que orienta essas atividades, é questionar se os estudantes 

poderiam montar e reconhecer um circuito elétrico com lâmpadas e pilha que simule um circuito em 

uma instalação elétrica residencial. 

Peça que façam anotações e elaborem um texto para ser retomado ao final do audiovisual. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, sugerimos que o professor retome a problematização feita 

anteriormente e faça intervenções de maneira a corrigir e adequar o texto dos estudantes. 

É importante que os estudantes possam perceber que as cargas elétricas estão contidas no 

condutor, mas não transportam energia enquanto seu movimento for desordenado. Só há transporte 

de energia quando há movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, quando há corrente elétrica.  

Dê liberdade para os estudantes opinarem e questione-os a respeito de dúvidas que tiveram 

ao assistir a videoaula. Também é possível propor perguntas para a turma, como as indicadas a seguir. 

● De onde provém a energia que faz a lâmpada acender? 

● Como é transportada essa energia até a lâmpada? 

● Qual fonte pode fornecer mais energia: uma pilha ou a rede elétrica? 

● A instalação elétrica residencial é realizada com lâmpadas e aparelhos associados em 
paralelo. Qual seria o problema se a associação fosse em série? 

Após a discussão, solicite estudantes que complementem o texto produzido incialmente com 

as perguntas finais. Recolha o texto como instrumento de avaliação da atividade realizada. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Fontes de energia 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, capítulo 11 

Bimestre 3º 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Matéria e energia 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Fontes e tipos de energia 

Habilidade (BNCC) 
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) 
e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este audiovisual sintetiza o conteúdo do capítulo 11 do Livro do Estudante, retomando 

conceitos relacionados à obtenção de energia elétrica por meio de fontes renováveis e não renováveis. 

Apresenta as principais fontes envolvidas e a utilização da energia nas diversas atividades econômicas, 

como a indústria, o comércio, o transporte e a agricultura. O audiovisual também relaciona algumas 

fontes de energia para outros fins, como a energia química de alimentos que mantém as funções vitais 

do organismo, os combustíveis fósseis que são utilizados para movimentar veículos, a energia solar 

que é convertida em outras modalidades de energia além da elétrica.  

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os estudantes possam: 

● compreender e caracterizar as diversas fontes de energia; 

● diferenciar e exemplificar as fontes renováveis e as fontes não renováveis; 

● relacionar a exploração e uso das fontes de energia e seus respectivos impactos 
socioambientais; 

● reconhecer a importância e propor ações que possam minimizar os efeitos negativos dos 
impactos socioambientais relacionados à exploração e uso das fontes de energia. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e desenvolver as atividades é de uma aula. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático.  

É importante que os estudantes, ao assistirem à videoaula, tenham condições de reconhecer 

e interpretar adequadamente as informações apresentadas nesse material, pois trata-se de uma 

síntese de conteúdos já trabalhados em sala de aula. Nesse caso, o professor pode instigá-los a retomar 

e rediscutir os temas trabalhados anteriormente, buscando identificar possíveis dúvidas.  

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, sugerimos que o professor solicite aos estudantes a elaboração 

de um texto descritivo envolvendo as diferentes fontes de energia, destacando as renováveis e as não 

renováveis e as principais consequências da exploração e uso da energia associada a cada fonte com 

foco no uso racional da energia e no desenvolvimento sustentável. 

Propomos que seja feita uma discussão final em uma roda de conversa. Dê liberdade para que 

opinem e questione-os a respeito de dúvidas que tiveram ao assistir a videoaula. Sugerimos algumas 

questões, indicadas a seguir, para dinamizar a discussão e a síntese dos conceitos trabalhados. 

● O que caracteriza uma fonte renovável? Explique. 

● Explique por que o uso da energia proveniente de fontes não renováveis provoca maiores 
impactos ambientais. 

● É possível minimizar os impactos ambientais pela exploração e uso das fontes não 
renováveis? Como? 

● Que alternativas poderiam ser utilizadas em substituição aos combustíveis fósseis? 

● No Brasil, há regiões em que parte da população não tem acesso à rede elétrica. De que 
maneira o uso racional da energia elétrica pela população brasileira permitiria melhorias 
na distribuição e uso da energia elétrica para todos? 

Após a discussão, recolha os textos produzidos para utilizá-los como instrumento de avaliação 

da atividade realizada. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Previsão do tempo 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 3, capítulo 15 

Bimestre 4º 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Terra e Universo 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Clima 

Habilidade (BNCC) 
(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e 
simular situações nas quais elas possam ser medidas. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este audiovisual complementa o conteúdo do capítulo15 do Livro do Estudante ao desenvolver 

conceitos relativos à previsão tempo e sua importância para a humanidade em vários setores, como a 

agricultura, a aeronáutica, a pesca, etc. Apresentamos também como se obtêm os dados utilizados na 

previsão do tempo, por meio de diversos instrumentos em estações meteorológicas, tanto na Terra 

como no espaço, a partir de satélites. Esse conjunto de dados sobre as condições do tempo 

atmosférico, recolhidos ao longo de muitos anos, permitem que a previsão do tempo seja cada vez 

mais precisa. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os estudantes possam: 

● reconhecer alguns usos da meteorologia na sociedade e sua importância; 

● reconhecer alguns dos principais aparelhos que compõem uma estação meteorológica; 

● identificar alguns dos métodos e metodologias utilizados na ciência meteorológica; 

● compreender que a associação de dados de diferentes fontes meteorológicas e sua 
interpretação permitem realizar previsões do tempo cada vez mais precisas. 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e desenvolver as atividades é de uma aula. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático.  

Este audiovisual pode ser exibido após ter sido feito o levantamento dos conhecimentos 

prévios dos estudantes a respeito dos elementos necessários para propor uma previsão do tempo. 

Sugerimos também realizar uma reflexão sobre a importância da previsão do tempo, permitindo um 

planejamento para eventos que poderão ocorrer com o tempo em determinado dia, semana, mês ou 

estação do ano. Questione os estudantes sobre a opinião deles a respeito da precisão das previsões 

do tempo. Como é um tema muito próximo do dia a dia dos estudantes, explore os conhecimentos 

prévios relativos às suas experiências pessoais, verificando, por exemplo, se eles têm o hábito de 

consultar a previsão do tempo antes de ir para a escola, de se preparar para uma viagem ou para ir a 

algum evento. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, com a turma organizada em pequenos grupos, peça aos 

estudantes que respondam às questões indicadas a seguir. 

● Como a previsão do tempo auxilia o dia a dia das pessoas? 

● Qual a importância da previsão do tempo para a economia de um país? 

● Como é feita a previsão do tempo? 

● Quais aparelhos podem ser usados na previsão do tempo? 

● Por que a previsão do tempo está cada vez mais confiável e precisa? 

Dê um tempo para que respondam às perguntas e, em seguida, organize uma roda de conversa 

e faça um compartilhamento coletivo das respostas trazidas pelos grupos. Procure registrar o consenso 

das respostas no quadro após cada discussão. Retome os conhecimentos prévios iniciais e faça 

ponderações a respeito de como eles podem ter se alterado a partir da projeção do vídeo e dessa 

discussão.  

Caso possua tempo, projete mais uma vez o vídeo e peça aos estudantes que anotem os 

aparelhos mencionados pela apresentadora e solicite que façam uma pesquisa para obter mais 

informações sobre eles, bem como verificar algum outro equipamento que possa existir na estação 

meteorológica e que não tenha sido mencionado no audiovisual. Peça que procurem informações 

sobre as funções dos aparelhos, como eles funcionam e como contribuem para a previsão do tempo.  

O resultado dessas pesquisas pode ser reproduzido em cartazes, fixados em um ponto 

estratégico na escola e compartilhados com a comunidade escolar, em uma exposição sobre os 

aparelhos das estações meteorológicas e sua contribuição para a previsão do tempo. 


