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O plano de desenvolvimento tem como objetivo facilitar o planejamento e a organização do 

seu trabalho em cada bimestre, sugerindo práticas de sala de aula além das três sequências 

didáticas, do material digital audiovisual e da proposta de acompanhamento da aprendizagem. 

Pretende-se, com isso, contribuir para a implementação do livro na escola de forma coerente com 

as metodologias e com os pressupostos teóricos adotados pela presente obra.  

No plano de desenvolvimento do primeiro bimestre, abordamos os aspectos gerais da gestão 

da sala de aula, fornecemos orientações mais completas a respeito das  atividades didático-

pedagógicas como um todo e algumas propostas de acompanhamento do aprendizado dos 

estudantes. Recomendamos assim que você consulte este material sempre que desejar. 

Considerando que os aspectos elencados permeiam toda a obra e não são específicos de um 

determinado bimestre, o plano está organizado de forma a evitar repetições desnecessárias de temas.  

Neste plano de desenvolvimento, abordaremos:  

4. Competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desenvolvidas. 

5. Quadro com os objetos de conhecimento, as habilidades da BNCC e os capítulos da obra 
relacionados ao bimestre em questão. 

6. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades. 

7. A aprendizagem dos estudantes. 

8. Projeto integrador. 

9. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos estudantes. 
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Plano de desenvolvimento para o terceiro bimestre  

do sexto ano 

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) desenvolvidas no bimestre 

Neste bimestre, as principais competências gerais da Educação Básica da BNCC desenvolvidas 

foram: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

As principais competências específicas de Ciências da Natureza da BNCC desenvolvidas foram: 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de 
modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e socioambientais 
e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.  

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se 
estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar 
e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o 
respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da 
saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários. 
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2. Quadro bimestral com os objetos de conhecimento,  

as habilidades da BNCC e os capítulos da obra relacionados  

o terceiro bimestre 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades específicas de Ciências da Natureza da BNCC 

Capítulo 6  Terra:  
sua forma e seus 
movimentos Forma, estrutura  

e movimentos  
da Terra. 

(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem  
a esfericidade da Terra. 
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon)  
ao longo do dia em diferentes períodos do ano são uma evidência dos 
movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por 
meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de 
seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. 

Capítulo 7 
O planeta Terra 

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra 
(da estrutura interna à atmosfera) e suas principais características. 

Capítulo 8  
Tipos de rochas 

(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de 
fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Outras habilidades 

Capítulo 6 
Terra: sua forma e 
seus movimentos 

Forma, estrutura  
e movimentos  
da Terra 

• Reconhecer as primeiras medidas relacionadas à forma da Terra.  

• Identificar e reconhecer os diferentes modelos de Universo propostos 
desde a Antiguidade até hoje.  

• Relacionar os movimentos de rotação e translação da Terra com a 
duração do dia e do ano, respectivamente. 

• Explicar o que são solstício e equinócios e quando ocorrem. 

• Explicar o funcionamento dos relógios de Sol e como medir o tempo 
por meio deles.  

Capítulo 7 
O planeta Terra 

• Relacionar noções de escala em relação às dimensões da Terra.  

• Reconhecer os componentes da hidrosfera e diferenciar suas 
características. 

• Relacionar as características da fauna e da flora de mares, rios e lagos, 
com a presença ou a ausência de luz.  

Capítulo 8 
Tipos de rochas 

• Relacionar a produção de minérios e os impactos ambientais causados 
pela extração das rochas e dos minerais que os originam.  

• Identificar os diferentes usos de rochas e minerais em objetos e 
situações cotidianas. 

• Descrever como se dá a formação dos diferentes tipos de rocha na 
natureza.  

• Comparar o tempo geológico com o tempo do surgimento da espécie 
humana.  

 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento  

de habilidades no bimestre 

Ao longo do terceiro bimestre do sexto ano, são propostas diversas situações de ensino-

aprendizagem. Elas podem ser executadas individualmente, em duplas, em grupos ou coletivamente 
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com a turma, e mediadas por você, professor. A seguir, são sugeridas situações de práticas didático-

pedagógicas que podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades propostas no plano bimestral, 

mas que não se restringem a esse bimestre.  

• Avalie o conhecimento prévio dos estudantes por meio de perguntas e análise de 
situações-problema cotidianas relacionadas ao que será estudado. É possível usar 
observações a respeito do movimento aparente do Sol no céu, as diferenças de 
luminosidade e períodos de claro/escuro nas diferentes estações do ano, as mudanças nos 
tamanhos das sombras dos objetos ao longo do dia. 

• Proponha situações-problema que potencializam conflitos cognitivos nos estudantes ao 
tentarem integrar seus conhecimentos prévios provenientes do senso comum às novas 
informações apresentadas em aula.  

• Realize experimentos de demonstração ou investigação incentivando a observação, o 
levantamento de hipóteses, a análise de dados e as conclusões sobre o fenômeno estudado. 

• Realize, sempre que possível, saídas de campo nas quais os estudantes possam observar 
e vivenciar situações relacionadas aos assuntos estudados. No caso do estudo das 
rochas, proposto neste bimestre, isso é especialmente interessante, pois os estudantes 
poderão coletar amostras em diferentes locais e observá-las para reconhecer suas 
principais características. 

• Propicie situações de leitura compartilhada de textos de diferentes fontes que abordem 
os movimentos da Terra e suas consequências.  

• Proponha aos estudantes que observem, descrevam, analisem as imagens e procurem 
relacioná-las com os textos que as acompanham.  

• Incentive a elaboração de relatórios de experimentos, utilizando diferentes recursos, 
inclusive digitais, como os editores de texto e as fotografias. 

• Solicite que os estudantes realizem os registros das aulas, incentivando o uso de diferentes 
formas de anotação, como textos, palavras-chave e organizadores gráficos. 

• Utilize, sempre que possível, meios digitais para elaboração de apresentações, para 
trabalho com objetos educacionais digitais, pesquisas na internet, simuladores e demais 
possibilidades. No caso dos movimentos da Terra, explore animações 3D para que os 
estudantes tenham oportunidade de reconhecer a inclinação do eixo do planeta. 

• Promover a autorreflexão em relação às aprendizagens.  

Dentre as práticas já explicadas nos Temas gerais pertinentes ao sexto ano, destacamos 

algumas que podem contribuir de maneira mais efetiva com o desenvolvimento de habilidades e 

competências na área de Ciências da Natureza, e que podem ser desenvolvidas ao longo deste 

bimestre, como consta a seguir.  

Leitura e interpretação textual 

Com apoio dos capítulos desenvolvidos no terceiro bimestre, apresente aos estudantes textos 

de diferentes fontes que abordem os movimentos da Terra, as diferentes formas de medir o tempo, a 
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construção dos calendários e os processos de fossilização. Esse último assunto costuma chamar a 

atenção dos estudantes principalmente quando envolve fósseis de animais de grandes dimensões, 

como os dinossauros. É interessante utilizar também textos que abordem o trabalho dos 

paleontólogos e dos geólogos.  

Proponha diferentes formas de os estudantes trabalharem com os textos e apresentarem aos 

colegas o que compreenderam das leituras. 

Leitura e análise de imagens  

Considerando que as imagens auxiliam a compreensão do texto e propiciam a interiorização 

dos significados, desenvolver nos estudantes habilidades associadas à leitura e à análise de imagens é 

fundamental para que eles se tornem leitores competentes e tenham autonomia de pesquisa e estudo. 

Assim como ocorre com a leitura de textos, os estudantes devem ser orientados no sentido de 

realizarem leituras de imagens de diferentes características, conseguirem interpretá-las e delas 

extraírem informações relevantes para a compreensão do tema estudado. Para isso, é importante 

tornar a leitura das imagens que aparecem no Livro do Estudante e em outros materiais utilizados uma 

prática recorrente em sala de aula.  

Os capítulos do material didático trabalhados no terceiro bimestre demandam atenção para a 

interpretação e a análise de ilustrações e fotos que representam os movimentos de rotação e 

translação da Terra. Se julgar necessário, monte, com os estudantes, modelos tridimensionais do 

sistema Terra-Sol-Lua para que possam analisar o modelo junto com as imagens que representam os 

movimentos relativos desses astros. O uso de um globo terrestre pode auxiliá-los na compreensão das 

representações tridimensionais do planeta. 

Atividades de pesquisa  

Aproveite as discussões em sala de aula para observar as dúvidas e as curiosidades dos 

estudantes que podem se tornar temas de pesquisas. É fundamental propor formas diversificadas de 

apresentação e socialização das informações obtidas nas pesquisas. 

Atividades práticas 

A realização de experimentos relacionados ao tema estudado é de grande importância para o 

ensino de Ciências da Natureza. Essas atividades podem se configurar como de demonstração ou de 

realização de experimentos. Em ambas as situações, sua condução deve propiciar um momento de 

levantamento de hipóteses, discussões de pontos de vista, observação dos resultados e elaborações 

de conclusões, que são habilidades importantes relacionadas à investigação científica. 

Durante a realização de atividades práticas, se não houver laboratório de Ciências na escola, 

organize a sala de modo que os estudantes possam observar o experimento de demonstração quando 

ele for realizado por você. No caso de experimentos feitos em grupo, organize o espaço para que os 

estudantes possam trabalhar em suas montagens e ocupar posições que favoreçam a troca de ideais 
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a respeito do trabalho realizado. Independentemente do tipo de experimento e local no qual sejam 

realizados, oriente os estudantes a anotar procedimentos, hipóteses, resultados e conclusões. Depois 

de debatidas as conclusões, retome as hipóteses iniciais e troque ideias com a turma a respeito das 

semelhanças e as diferenças entre elas e o resultado final.  

O estudo das rochas permite a observação e a classificação de diferentes tipos de rocha 

encontrados na região onde a escola está localizada. Se possível, distribua lupas aos estudantes para 

que eles possam identificar diferentes composições e estrutura das amostras coletadas. Depois de 

realizada a atividades a turma pode classificar e organizar uma exposição com as rochas, colocando 

cartões com informações a respeito de cada uma delas. 

Registro e sistematização 

O levantamento do conhecimento prévio dos estudantes deve permear os diversos momentos 

pedagógicos do ano letivo. Ao iniciar um novo assunto, é recomendável que você conheça os saberes 

já apropriados, sejam eles construídos na escola, na interação com seus pares, pela leitura de livros e 

revistas, pelos programas de televisão e por todas as demais possibilidades que fazem parte do modo 

como construímos nosso repertório cultural. Os estudantes vêm para sala de aula com modelos 

alternativos de explicação para os fenômenos naturais. Essas explicações, muitas vezes de senso 

comum, servem de suporte inicial para a incorporação dos saberes construídos com base em conceitos 

científicos e devem ser transformados com o tempo. Muitas vezes essas concepções podem auxiliar o 

professor na formulação de perguntas que desequilibram os conhecimentos já constituídos e levam à 

necessidade de construção de novas explicações utilizando os conhecimentos científicos.  

Para que o processo de construção dessas novas concepções e o desenvolvimento de habilidades 

sejam efetivos, é necessária uma etapa de investigação inicial dos saberes, de construção dos novos 

saberes e de sistematização do que foi construído. Esse registro e sistematização podem ocorrer de 

diferentes formas, e você, como mediador do processo de desenvolvimento dos estudantes, pode 

propor situações distintas ampliando o repertório dos estudantes e propiciando o seu desenvolvimento 

como estudante autônomo. Entre as diferentes possibilidades existentes, é possível citar: 

• elaboração de sínteses; 

• elaboração de perguntas e respostas a respeito do tema; 

• elaboração de relatórios abordando as práticas; 

• registro das aulas; 

• elaboração de desenhos com suas respectivas legendas; 

• lista de termos-chave. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 6º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Indicação de filmes e vídeos  

Há vários tipos de filme que podem ser utilizados para discussão em sala de temas relacionados 

à área de Ciências da Natureza, como os documentários, os vídeos didáticos e os filmes de ficção 

científica, além de filmes dos mais diversos gêneros.  

Para utilizar essa ferramenta, é necessário que você faça uma análise prévia do conteúdo de 

modo a selecionar o que pode ser explorado em sala de aula, ou seja, como você pode orientar a ação 

dos estudantes para atingir os objetivos esperados.  

A seguir são apresentados alguns passos fundamentais na elaboração de atividades que 

utilizam filmes na discussão de temas e conteúdos em sala de aula. 

Preparação da atividade 

• Analise o uso do filme no planejamento do curso, articulando-o com os conteúdos 
conceituais, as habilidades e as atitudes com os quais pretenda trabalhar. Essa é uma 
forma de definir as estratégias que serão adotadas no desenvolvimento da atividade. 

• Ao assistir ao filme, verifique os pontos a serem explorados na aula: esse procedimento 
permite avaliar se o filme é indicado à faixa etária dos estudantes do sexto ano. Nesse 
momento, decida se os estudantes devem ver em casa o filme na íntegra ou apenas 
alguns trechos.  

• Selecione os materiais didáticos de apoio ao curso, além de outros referenciais que possam 
ser sugeridos como ponto de apoio para as discussões. É interessante associar os filmes a 
recursos adicionais, como artigos de jornais, revistas, textos da internet, livros paradidáticos, 
música e literatura, pois isso amplia ainda mais o trabalho de conteúdos na escola.  

• Prepare atividades a serem desenvolvidas pela turma. É importante comentar com os 
estudantes o que se pretende com essas atividades e o que será exigido deles, pois 
precisam ter noção do todo para realizar as associações entre conteúdo, filme e demais 
materiais utilizados na aula. Um bom recurso é apresentar a eles a sinopse do filme, 
esclarecendo do que trata a história, qual é o contexto, quando foi produzido e em que 
condições, e todas as informações pertinentes e necessárias para o entendimento da obra. 

• Elabore um roteiro de análise do filme ou do(s) trecho(s) escolhido(s) para que os 
estudantes possam utilizá-lo como instrumento de acompanhamento orientado enquanto 
assistem ao filme. É importante discutir esse roteiro, que em geral é composto de questões 
que devem ser respondidas ou analisadas no decorrer da exibição. Esse material servirá 
de apoio para a elaboração do parte final da atividade, que pode ser:  

o dissertação: na qual os estudantes desenvolvem, individualmente, uma argumentação 
sobre algum aspecto tratado no filme e nos debates subsequentes. Para estudantes 
mais novos, a dissertação pode ser substituída por uma narrativa. 

o painel: utilizando imagens e palavras soltas, os estudantes podem, em grupos, apresentar 
aspectos relacionados ao tema desenvolvido. É uma excelente forma de organização de 
ideias por meio de uma linguagem que não a escrita, e pode ser desenvolvida com 
qualquer faixa etária, variando apenas a profundidade da análise exigida. 
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o jogos e gincanas: podem ser feitas a dramatização de partes do filme e a elaboração 
de jogos e gincanas relacionados ao conteúdo apresentado.  

o apresentação de seminários: os estudantes podem apresentar suas conclusões e 
promover discussões a respeito da visão abordada pelo filme do tema trabalhado. 

 

4. O aprendizado dos estudantes 

O planejamento cuidadoso e a intencionalidade pedagógica das diferentes ações e práticas de 

sala de aula permitem que você saiba exatamente o que observar e avaliar em cada momento. A fim 

de auxiliar na seleção dos melhores momentos para as observações, é importante ter clareza de quais 

habilidades serão alvo do trabalho durante o período. A elaboração de pautas de avaliação para as 

diferentes atividades pode ser um instrumento de auxílio e de organização nesse sentido. 

Uma proposta é que os estudantes avaliem o próprio desenvolvimento em relação ao trabalho 

realizado. Essa autoavaliação deve englobar não só as habilidades relacionadas aos objetos de 

conhecimento, mas também questões atitudinais relacionadas às competências socioemocionais, 

como empatia, colaboração, respeito ao outro e a si mesmo. 

É importante ter em mente que os estudantes devem ser orientados visando o desenvolvimento 

de certas habilidades para prosseguir nos estudos de forma eficiente.  

No terceiro bimestre, é fundamental que eles sejam capazes de:  

• descrever os movimentos de rotação e translação da Terra e suas consequências; 

• explicar o que são solstício e equinócio e quando eles ocorrem; 

• associar o funcionamento dos relógios de Sol com o movimento de rotação e translação 
da Terra; 

• identificar escalas apropriadas para medir as dimensões da Terra; 

• relacionar as características da fauna e da flora de mares, rios e lagos, com a presença ou 
a ausência de luz;  

• reconhecer os diferentes usos de rochas e minerais em objetos e situações cotidianas; 

• explicar como se dá a formação dos diferentes tipos de rochas na natureza; 

• identificar minérios e os impactos ambientais causados pela extração das rochas e 
minerais que os originam;  

• explicar o que é tempo geológico. 

Durante o período letivo, alguns estudantes podem apresentar dificuldades em desenvolver 

as habilidades propostas. Elabore atividades que permitam identificar se tais dificuldades estão 

associadas aos objetos de conhecimento específicos ou ao modo de pensar nas operações envolvidas 

no desenvolvimento de determinada habilidade. Um bom diagnóstico é fundamental para o  

planejamento das intervenções necessárias.  
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As intervenções podem ser de diferentes tipos, desde a criação de grupos colaborativos em 

sala de aula até o agendamento, se possível, de horários especiais para o trabalho individual com os 

estudantes. A proposição de atividades diferentes das que são propostas em sala de aula pode auxiliar 

no processo de recuperação dos estudantes com dificuldades, pois eles terão oportunidade de ter 

experiências mais próximas ao seu estilo de aprendizagem.  

 

5. Projeto integrador  

O trabalho com projetos integradores em sala de aula é uma estratégia pedagógica que 

possibilita o diálogo entre várias áreas do conhecimento rompendo com a fragmentação disciplinar e 

permitindo, além de uma visão ampla dos fenômenos estudados, o desenvolvimento de diferentes 

habilidades e competências. 

O tema do projeto pode ser sugerido pelos estudantes a partir de discussões a respeito dos 

assuntos trabalhados em sala de aula. Também pode ser proposto por você como forma de ampliar as 

discussões realizadas durante o bimestre, aprimorar habilidades de pesquisa e sistematização de 

informações, desenvolver habilidades que não foram extensamente trabalhadas, permitir o trabalho 

colaborativo, entre outras possibilidades. 

Independentemente de como surjam as questões e a proposta do projeto, é de suma importância 

a sua mediação, professor, entre os estudantes e o conhecimento, além do acompanhamento e da 

avaliação constante de todo o processo, até o desenvolvimento dos produtos finais. 

O projeto proposto a seguir envolve habilidades das áreas de Ciências da Natureza, Língua 

Portuguesa e Arte, e deve ser desenvolvido ao longo do terceiro bimestre. Cada etapa proposta pode 

durar uma ou mais aulas, dependendo da disponibilidade de tempo dos professores das áreas 

envolvidas e das necessidades dos estudantes. 

Título: Jogar para aprender 

Tema Jogos para aprender sobre forma, estrutura e movimentos da Terra 

Problema central 
enfrentado 

Elaborar jogos de regras que trabalhem os temas forma, estrutura e movimentos da Terra. 

Produto final Jogo 

Justificativa 

O uso de jogos pedagógicos na sala de aula é uma estratégia eficiente de ensino e 

aprendizagem, não somente pelo aspecto lúdico de aprendizagem de conceitos, mas também pelos 

múltiplos fatores sociais envolvidos no ato de jogar.  
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No jogo de regras, todos os estudantes têm as mesmas chances teóricas de ganhar, pois todos 

devem obedecer às mesmas regras e ao mesmo limite de tempo. Para ganhar um jogo é necessária a 

mobilização de diferentes recursos cognitivos, como: analisar a situação, fazer previsões, relacionar 

diferentes aspectos nos âmbitos cognitivo e emocional. É preciso também reconhecer os problemas e 

buscar formas de resolvê-los, encarar a frustação na derrota e a euforia na vitória, compreendendo 

que a cada nova partida tudo pode mudar.  

É importante ter consciência de que, ao utilizar jogos em sala de aula, não há como prever os 

resultados, uma vez que os acontecimentos variam de acordo com o grupo, sendo necessário muitas 

vezes realizar modificações de uma turma para outra. Ao propor essa atividade lúdica, é fundamental 

analisar seu valor educacional, tendo em mente os objetivos que se pretende atingir, sempre 

respeitando o nível em que os estudantes se encontram e a duração da atividade, para que seja 

possível a ação, a exploração e a reelaboração do material. 

Ressaltamos que sua mediação é essencial para que o jogo seja uma atividade com objetivos 

que vão além do simples brincar, incentivando a turma a respeitar limites, socializar, explorar a 

criatividade interagindo e aprendendo a pensar e a respeitar os colegas. 

Existem muitos jogos comerciais que podem ser utilizados em sala de aula, no entanto, a 

produção de jogos pelos estudantes amplia o nível de interação deles com os conhecimentos 

associados ao jogo, pois, além das habilidades desenvolvidas ao jogar, eles deverão elaborar questões 

e regras, antecipar o momento e se colocar no lugar dos jogadores para desenvolver o material. 

Competências gerais desenvolvidas  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta.  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 6º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

Objetivos 

• Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à 
atmosfera) e suas principais características. 

• Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas 
sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

• Explicar como eram feitas as primeiras medidas relacionadas à forma da Terra.  

• Descrever os diferentes modelos de Universo propostos desde a Antiguidade até hoje.  

• Explicar os movimentos de rotação e translação da Terra e suas consequências. 

• Explicar o que são solstício e equinócio e quando eles ocorrem. 

• Descrever o funcionamento dos relógios de Sol e explicar como medir o tempo por 
meio deles.  

• Associar noções de escala em relação às dimensões da Terra.  

• Reconhecer os componentes da hidrosfera e diferenciar suas características. 

• Relacionar as características da fauna e da flora de mares, rios e lagos, com a presença ou 
a ausência de luz.  

• Descrever a produção de minérios e identificar os impactos ambientais causados pela 
extração das rochas e dos minerais que os originam.  

• Reconhecer os diferentes usos de rochas e minerais em objetos e situações cotidianas. 

• Explicar como se dá a formação dos diferentes tipos de rocha na natureza.  

• Explicar o que é tempo geológico.  

• Desenvolver habilidades relacionadas ao trabalho em equipe: empatia, respeito às 
diferenças de opiniões e colaboração.  

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

Ciências 
Forma, estrutura e movimentos  
da Terra 

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que 
estruturam o planeta Terra (da estrutura interna  
à atmosfera) e suas principais características. 

(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, 
relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares 
em diferentes períodos geológicos. 
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Língua Portuguesa 

Curadoria de informação 
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte  
das questões, usando fontes abertas e confiáveis. 

Conversação espontânea 

(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação  
em conversações e em discussões ou atividades coletivas, 
na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes 
e adequadas em momentos oportunos em situações de 
aulas, apresentação oral, seminário etc. 

Arte Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas  
de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia, performance etc.). 

Duração 

A proposta de duração do projeto é de 6 etapas, distribuídas em cerca de 11 aulas, durante o 

terceiro bimestre. A distribuição das aulas deverá ser ajustada de acordo com o desenvolvimento das 

etapas propostas. Caso seja necessário, o tempo de desenvolvimento poderá ser ajustado para 

propiciar um melhor aproveitamento dos estudantes ou de acordo com a disponibilidade dos 

professores envolvidos. 

Material necessário 

Geral 

• Material para desenho, colagem e pintura. 

• Tesouras com ponta arredondada, régua, cola.  

• Jogos de regras de diferentes tipos: trilha, trívia, RPG, dominós, jogos de mímica e de 
desenho, entre outros que possam ser utilizados como inspiração para os jogos que serão 
produzidos neste projeto.  

Textos de diferentes fontes com informações sobre: 

• Os movimentos de rotação e translação da Terra e suas consequências. 

• Calendários de diferentes culturas. 

• Rochas: tipos e aplicações. 

• Fósseis: formação e importância para o conhecimento do passado do planeta.  

• Camadas da Terra e suas características. 

• O que é paleontologia e qual a sua importância. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Combine com os professores participantes do projeto quem poderá acompanhar mais de perto 

as atividades que necessitam de tempo extra, que demandam preparação prévia ou que devem ser 
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realizadas durante o contraturno. Também é importante que as produções dos estudantes, em cada 

uma das etapas, possam ser analisadas e utilizadas para replanejar as práticas e as propostas seguintes. 

A elaboração e a divulgação do cronograma do projeto, com a indicação das aulas que serão 

utilizadas, são fundamentais para o bom andamento do trabalho e devem envolver, além dos 

professores participantes, a coordenação da escola.  

Todos os professores envolvidos deverão receber a proposta do projeto com as etapas, bem 

como as datas e as responsabilidades de cada um. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Motivação, levantamento de questões e explicação a respeito do projeto (Duração:  

duas aulas)  

Inicie a aula conversando com os estudantes a respeito de jogos de tabuleiros, RPG, cartas, 

jogo de associação, etc. Pergunte a eles quais desses jogos já jogaram, quais eles conhecem e gostam 

mais e por quê. Verifique se eles conhecem as regras desses jogos e como os jogadores se organizam. 

Traga alguns tipos de jogos para a aula para motivar a discussão, e distribua-os entre grupos de 

estudantes. Oriente a turma, durante o jogo, a prestar atenção nas regras, na organização dos 

jogadores e no funcionamento do jogo de um forma geral.  

A aula inaugural do projeto tem a função de explicar aos estudantes todos os aspectos 

envolvidos no trabalho: 

• objetivos do projeto; 

• professores e áreas participantes; 

• questões que serão estudadas; 

• etapas; 

• duração; 

• produtos; 

• avaliação. 

Para essa aula, prepare um documento simples, de uma página, para que os estudantes 

possam consultá-lo sempre que necessário. Explique detalhadamente cada etapa e esclareça as 

dúvidas iniciais. Essa etapa é de grande importância para que os estudantes aprendam a se organizar 

e tenham clareza sobre o trabalho que realizarão. 

Etapa 2 – Escolha do jogo e coleta informações para sua produção (Duração: duas aulas)  

Organize os estudantes em trios e peça a eles que decidam que jogo pretendem construir e 

qual assunto será trabalhado por meio desse jogo, escolhendo um dos itens a seguir. É interessante 

que todos os itens sejam contemplados. Se a turma for grande, mais de um grupo pode trabalhar com 

um mesmo item, desde que não construam o mesmo tipo de jogo. 
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• As camadas que estruturam o planeta Terra e suas principais características. 

• Os tipos de rocha, como foram formadas e quais são as consequências ambientais da 
extração descontrolada de minerais do solo. 

• O que são fósseis e como eles são formados. 

• Os movimentos da Terra. 

• A medição do tempo por meio de relógios de Sol. 

• A importância da luz solar para a vida na Terra.  

• Os diferentes usos de rochas e minerais em objetos e situações cotidianas. 

• O tempo geológico. 

Auxilie a turma na distribuição dos temas e sobre as possibilidades ou não de executar os jogos 

planejados. Em seguida, cada trio deverá elaborar um projeto no qual indicará o tipo de jogo, os nomes 

dos integrantes do grupo e as etapas de elaboração do trabalho. Esse projeto deve ser socializado com 

os colegas para que todos possam fazer propostas e sugestões de modificação ou melhorias, que, a 

critério do trio, serão consideradas ou não na elaboração do jogo. Avalie os projetos apresentados, 

opine sobre as etapas e auxilie os estudantes na organização do processo de elaboração. Depois dessa 

discussão, eles devem ajustar e finalizar os seus projetos. 

É importante ressaltar que os trios devem elaborar um jogo físico, e não virtual, para que seja 

disponibilizado na biblioteca da escola. Oriente-os também a providenciar uma embalagem adequada, 

como uma caixa, para armazenar o jogo completo e não haver perda de nenhuma peça. 

Etapa 3 – Construção dos jogos (Duração: duas ou três aulas) 

Solicite a participação ativa dos professores de Arte e Língua Portuguesa. O professor de Arte 

poderá auxiliar os estudantes na escolha do material adequado, nas características visuais do jogo, na 

construção dos tabuleiros e das peças ou na elaboração de outros tipos de jogo. O professor de Língua 

Portuguesa pode auxiliar na elaboração das regras, de modo que elas fiquem claras e compreensíveis 

para os jogadores. A correção conceitual das perguntas e das respostas, no caso de jogos que as 

utilizem, deve ficar por conta dos professores da área de Ciências da Natureza. O número de dias dessa 

etapa pode variar, visando adequar os jogos para a finalização, que é a etapa de apresentação. 

Etapa 4 – Apresentação dos jogos produzidos (Duração: uma ou duas aulas) 

Os estudantes devem apresentar aos colegas os jogos produzidos por eles, contando um pouco 

do processo de produção e explicando os objetivos e o funcionamento do jogo. Determine um tempo 

para a apresentação de cada grupo, de modo que todos apresentem seus projetos e ouçam a opinião 

dos colegas. Reserve três minutos para cada apresentação e mais um tempo de, no máximo, 2 minutos 

de discussão. Avalie esse tempo de modo a atender suas expectativas e o número de grupos formados. 

O número de aulas (uma ou duas) proposto pretende contemplar variações no número de grupos. Em 

uma aula de 45 minutos, esse tempo é suficiente para, no máximo, 8 grupos considerando o tempo 

para outras atividades e a organização da turma. 
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Etapa 5 – Momento do jogo (Duração: duas aulas) 

Reorganize a sala nos trios que desenvolveram os jogos e faça um rodízio dos materiais, para 

que todos conheçam todos os jogos. Caso haja dúvidas, os criadores dos jogos podem auxiliar os 

colegas na compreensão das regras. Isso é importante para que eles exercitem o raciocínio lógico na 

hora de fornecer uma explicação e a empatia pelos colegas. 

Ao final desta aula, proponha aos estudantes que disponibilizem os jogos produzidos na 

biblioteca da escola para que outras turmas possam conhecê-los. 

Etapa 6 – Avaliação dos jogos produzidos (Duração: uma aula)  

Os estudantes devem opinar a respeito dos jogos produzidos, utilizando critérios relacionados 

a clareza das regras, auxílio na aprendizagem dos conceitos envolvidos e aspectos visuais do jogo. 

Explique à turma a importância de uma avaliação consciente e do respeito ao trabalho dos colegas. 

Aproveite para realizar uma avaliação do projeto e peça aos estudantes que também avaliem suas 

contribuições ao trabalho realizado. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ocorrer ao longo de todo o projeto. Mais que atribuir uma nota, é preciso 

avaliar com base em critérios que demonstram a aquisição do conhecimento, a participação e o 

esforço em aprender, e o desenvolvimento das habilidades propostas para o projeto. Avalie, também, 

a qualidade dos produtos, que são os jogos. 

A seguir, alguns questionamentos que podem ser feitos ao longo do projeto e utilizados na 

avaliação individual de cada estudante. Esses itens podem ser inseridos em uma planilha de 

observação e as anotações podem ser feitas durante o desenvolvimento do projeto. As anotações 

parciais, ao longo das etapas, permitem uma visão geral do processo desenvolvido pelos estudantes 

possibilitando uma avaliação processual. 

Algumas questões que podem ser observadas e avaliadas: 

• Os estudantes conseguem identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta 
Terra (da estrutura interna à atmosfera), suas principais características e os diferentes 
tipos de rocha? 

• Explicam corretamente os movimentos de rotação e translação da Terra e suas 
consequências? 

• Descrevem o funcionamento dos relógios de Sol e explicam como medir o tempo por meio 
deles? 

• Relacionam as características da fauna e da flora de mares, rios e lagos, com a presença 
ou a ausência de luz? 

• Descrevem a produção de minérios e identificam os impactos ambientais causados pela 
extração das rochas e minerais que os originam? 
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• Reconhecem os diferentes usos de rochas e minerais em objetos e situações cotidianas? 

• Explicam como se dá a formação dos diferentes tipos de rocha na natureza? 

• Explicam o que é tempo geológico? 

• Desenvolvem habilidades relacionadas ao trabalho em equipe: empatia, respeito às 
diferenças de opiniões e colaboração? 

A finalização de um projeto também pode ser um momento oportuno para que os estudantes 

façam uma autoavaliação. Explique a eles o que é uma autoavaliação e proponha itens relacionados 

ao trabalho individual para que possam indicar como se avaliam em relação a cada um deles. Os 

seguintes itens podem ser fornecidos aos estudantes para compor a autoavaliação. No entanto, são 

apenas sugestões, e você pode adaptar como preferir. 

• Eu trabalhei com meu grupo em todas as aulas? 

• Eu me interessei pelo projeto? 

• Eu participei ativamente da elaboração do jogo? 

• Eu ajudei a explicar para os demais colegas da sala como o jogo elaborado pelo meu grupo 
deve ser jogado? 

Depois de terminadas todas as etapas, utilize uma aula especificamente para o processo de 

avaliação.  
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