


 

 

Material Digital do Professor 
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Audiovisuais e orientações de uso 

As ideias evolucionistas de Lamarck, Darwin e Wallace 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, capítulo 3 

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) 

Ideias evolucionistas 

Habilidade (BNCC) 
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas 
em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre 
essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este audiovisual complementa o conteúdo do capítulo 3 do Livro do Estudante ao 

desenvolver conceitos relativos às ideias evolucionistas de três cientistas: Lamarck, Darwin e 

Wallace. As teorias de cada um são apresentadas e, no caso de Darwin e Wallace, há uma imersão 

maior em como essas teorias foram construídas. Ao final, um exemplo de evolução em serpentes é 

comentado na perspectiva dessas teorias. 

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

• compreender a relação entre a adaptação dos seres vivos ao ambiente com sua 
evolução; 

• aplicar as duas leis de Lamarck para explicar a evolução dos seres vivos; 

• reconhecer como as observações de Darwin durante a viagem no HMS Beagle 
influenciaram no fundamento de suas ideias evolucionistas; 

• reconhecer o papel dos tentilhões de Galápagos na fundamentação da teoria da seleção 
natural de Darwin; 

• aplicar o fundamento da teoria de Darwin e Wallace sobre a evolução dos seres vivos por 
seleção natural; 

• comparar as ideias e Lamarck e Darwin para explicar a evolução dos seres vivos; 

• relacionar o processo de seleção natural com o de especiação. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Sugestão de abordagem 

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

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.  

Os estudantes já trazem alguns conhecimentos prévios sobre as ideias evolutivas de anos 

anteriores. É recomendável que tais conhecimentos sejam levantados e socializados com a turma 

antes da exibição. Após esse levantamento, avalie se os conhecimentos prévios trazidos são 

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

necessário, faça uma breve contextualização a respeito das ideias evolucionistas que já estudaram, 

principalmente as darwinistas, exploradas no 8º ano no contexto dos mecanismos reprodutivos. 

É importante que, ao final dessa etapa, os estudantes estejam cientes de que existem ideias 

evolucionistas que interpretam de maneiras diferentes como ocorre a evolução dos seres vivos, pois 

esse será um dos objetivos da atividade sugerida após a videoaula. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, organize os estudantes em uma roda de conversa e retome o 

exemplo da evolução da jararaca-ilhoa apresentado ao final do vídeo. Faça um esquema no quadro 

de giz que represente um ancestral comum, que vivia em um ambiente continental, e que, com o 

aumento do nível do mar, uma parte da população acabou se isolando na ilha da Queimada Grande. 

Comente que, com o passar do tempo, as populações de jararacas da ilha e do continente 

começaram a apresentar modificações que as diferenciaram, até se constituírem em espécies 

distintas. Feita essa contextualização, propomos, a seguir, uma série de questionamentos que visam 

atender aos objetivos dessa videoaula. 

• Observando as espécies atuais da jararaca comum e da jararaca-ilhoa, quais são suas 
adaptações mais evidentes para obtenção de alimento? 

• Como Lamarck explicaria a evolução da jararaca-ilhoa no cenário apresentado? 

• Como Darwin explicaria a evolução da jararaca-ilhoa no cenário apresentado? 

• Qual é a relação entre a evolução da jararaca-ilhoa e a especiação? 

• Como podemos assegurar que hoje a jararaca comum e a jararaca-ilhoa são espécies 
diferentes (utilize o conceito biológico de espécie nessa explicação)? 

Após a discussão, solicite que os estudantes produzam uma frase que explique de forma 

darwinista a evolução da jararaca-ilhoa a partir de um ancestral que vivia no continente antes de se 

formar a ilha da Queimada Grande. Recolha esse material ao final da aula. Após a correção, peça aos 

estudantes que façam as correções, que julgarem necessárias.  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

A matéria e os átomos 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, capítulo 7 

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) 

Estrutura da matéria 
Aspectos quantitativos das transformações químicas 

Habilidade (BNCC) 
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria 
(constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua 
evolução histórica. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este audiovisual complementa o conteúdo do capítulo 7 do Livro do Estudante ao 

desenvolver conceitos relacionados à constituição da matéria, desde as concepções de Empédocles, 

no século V a.C., até o primeiro modelo atômico proposto por Dalton (1766-1844). 

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

• exercitar a curiosidade e a imaginação para propor explicações sobre a composição dos 
materiais que constituem as substâncias que encontramos na natureza; 

• compreender os modelos e as teorias elaboradas por filósofos e cientistas, a fim de 
explicar a constituição da matéria; 

• compreender as leis ponderais e relacioná-las com a constituição da matéria;  

• relacionar as leis ponderais com a proposta do primeiro modelo atômico; 

• compreender a representação de uma fórmula química. 

Sugestão de abordagem 

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

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º 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. 

Sugerimos que, antes de exibir o audiovisual e desenvolver as atividades propostas nesta 

orientação, todo o conteúdo apresentado no capítulo 7 do Livro do Estudante seja trabalhado com a 

turma, pois consideramos importante que os estudantes tenham conhecimentos formais sobre a 

constituição da matéria antes da realização das atividades propostas. 

A partir do desenvolvimento dos conceitos do Livro do Estudante, escreva no quadro as 

questões indicadas a seguir para revisar os pontos importantes relacionados ao audiovisual. 

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

• Como essa energia é transportada 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? 

Solicite que os estudantes respondam às questões no caderno. Em seguida, inicie a exibição 

do audiovisual. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, organize uma roda de conversa e solicite que os estudantes 

discutam as mesmas questões respondidas anteriormente no caderno. Oriente-os a indicar em suas 

colocações se há diferença nas respostas escritas antes e após assistirem ao audiovisual. Questione-

os de que maneira o audiovisual auxiliou na compreensão dos conceitos estudados. Dê liberdade 

para que opinem e questione-os a respeito de dúvidas que tiveram ao assistir à videoaula.  

Após a discussão, solicite que complementem as respostas escritas no caderno antes da 

exibição do audiovisual. Recolha o texto para avaliar o aprendizado dos estudantes com a atividade 

realizada. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

O espectro eletromagnético 

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) 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade (BNCC) 

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes 
e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle 
remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc. 
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na 
medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no 
tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, 
ultravioleta etc.). 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este audiovisual complementa o conteúdo do capítulo 11 do Livro do Estudante e retoma 

conceitos trabalhados no capítulo 10, ao desenvolver ideias relacionadas à ondulatória e, mais 

especificamente, às ondas eletromagnéticas e suas aplicações.  

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

• diferenciar ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas; 

• classificar as ondas eletromagnéticas a partir de suas frequências; 

• identificar as ondas eletromagnéticas no espectro eletromagnético; 

• relacionar a energia de uma onda eletromagnética à sua frequência; 

• verificar aplicações das ondas eletromagnéticas. 

Sugestão de abordagem 

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

 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º 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 a videoaula seja apresentada entre o final do capítulo 10 e o início do 

capítulo 11 para rever a classificação das ondas quanto à natureza (mecânicas ou eletromagnéticas) e 

propor maior dinamismo no desenvolvimento do capítulo 11 no que diz respeito às aplicações das 

ondas eletromagnéticas. 

Sugerimos investigar o conhecimento prévio dos estudantes a respeito das ondas 

eletromagnéticas. Alguns conceitos já foram trabalhados no capítulo 10, o propósito neste momento 

é que eles identifiquem algumas ondas eletromagnéticas e suas aplicações no cotidiano. Peça que 

façam anotações no caderno sobre as ondas eletromagnéticas que conhecem e onde são aplicadas. 

Ao final da videoaula, as anotações serão retomadas.  

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, monte no quadro de giz um espectro eletromagnético e 

retome com os estudantes as anotações deles. Sugira a eles que as complementem com questões 

abordadas na videoaula de forma a contemplar aplicações de todo o espectro eletromagnético. Em 

seguida, faça uma roda de conversa com eles e questione-os a respeito dos cuidados que se deve ter 

com as ondas eletromagnéticas. Dê liberdade para que opinem e questione-os sobre dúvidas que 

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

indicadas a seguir. 

• O que significa uma radiação ser penetrante? 

• Como se relacionam a energia da onda e sua frequência? 

• Quais são as radiações mais “perigosas”? Por quê? 

• É possível fazer uma relação entre o desenvolvimento científico e as aplicações das 
radiações eletromagnéticas? Como? 

Após a discussão, solicite a eles que complementem as anotações que produziram antes da 

exibição do audiovisual. Recolha as anotações para aferir o aprendizado da atividade realizada. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Astronomia cultural 

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) 

Astronomia e cultura 

Habilidade (BNCC) 
(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da 
Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas 
(agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.). 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este audiovisual complementa o conteúdo do capítulo 15 do Livro do Estudante ao 

desenvolver conceitos relacionados à Astronomia cultural, chamando a atenção do estudante para a 

diversidade cultural a partir dos registros de observação do céu deixados por diversos povos.  

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

• relacionar os registros da observação sistemática do céu deixados por nossos 
antepassados com os princípios da Arqueoastronomia; 

• diferenciar os objetos de estudo da Arqueoastronomia e da Etnoastronomia; 

• compreender a Astronomia cultural por meio da convergência das pesquisas e conceitos 
da Arqueoastronomia e da Etnoastronomia; 

• reconhecer a relação entre eventos celestes periódicos observados pelos povos antigos e 
atividades de plantio, colheita etc. 

• compreender a importância da Astronomia cultural para a formação da ciência e os seus 
reflexos na sociedade. 

Sugestão de abordagem 

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

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º 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.  

Sugerimos que a videoaula e as atividades propostas nestas orientações sejam trabalhadas 

com os estudantes após o estudo do capítulo 15 do Livro do Estudante. Ressaltamos que eles, ao 

assistirem à videoaula, devem ter condições de reconhecer e interpretar adequadamente as 

informações apresentadas, pois trata-se de uma síntese de conteúdos já trabalhados em sala de aula. 

Nesse caso, leve-os a retomar e discutir os temas trabalhados anteriormente buscando identificar 

possíveis dúvidas que ainda tenham. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do audiovisual, solicite aos estudantes a elaboração de um pequeno texto 

descritivo envolvendo os locais onde foram encontrados registros de observação do céu por povos 

primitivos, a relação entre os registros e a marcação do tempo, os especialistas envolvidos nas 

pesquisas dos registros e o que isso representa para a ciência e para a cultura. 

Sugerimos que, ao final, seja feita uma discussão em roda de conversa. Dê liberdade para 

que opinem e questione-os a respeito de dúvidas que tiveram ao assistir a videoaula. A seguir, 

sugerimos algumas questões que podem auxiliar na discussão e na conclusão dos temas 

desenvolvidos. 

• Quais são os objetos de estudo da Arqueoastronomia? 

• Quais são os objetos de estudo da Etnoastronomia? 

• Qual é o alinhamento entre a Arqueoastronomia e a Etnoastronomia na criação da 
Astronomia cultural? 

• Qual é a importância da Astronomia cultural para a formação da ciência e o 
desenvolvimento cultural? 

Após a discussão, recolha os textos produzidos para utilizá-los na aferição do aprendizado 

dos estudantes com a atividade realizada. 


