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Ciências – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

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.  

Neste primeiro plano de desenvolvimento, serão abordados os aspectos gerais da gestão da 

sala de aula e orientações a respeito das atividades didático-pedagógicas como um todo, 

considerando a proposta da presente obra, as sequências didáticas na organização bimestral e o 

material digital audiovisual. Algumas propostas de acompanhamento de aprendizagem dos estudantes 

também serão abordadas.  

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.  

Depois disso, apresentamos os tópicos que se referem mais especificamente ao bimestre. Eles 

se repetirão nos demais planos de desenvolvimento dos bimestres seguintes. São eles:  

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

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

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

4. A aprendizagem dos estudantes. 

5. Projeto integrador. 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos estudantes. 
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Temas gerais pertinentes ao nono ano 

1. Gestão da sala de aula 

Fazer a gestão da sala de aula implica, para o professor, ter um perfil mediador no processo de 

ensino e aprendizagem. Este perfil privilegia o conhecimento prévio que os estudantes possuem acerca 

dos fenômenos científicos e do mundo que o cerca, mas também considera todos os tempos e espaços 

de aprendizagem, a fim de garantir uma participação ativa dos estudantes nas atividades propostas 

durante o bimestre. 

A construção de um ambiente escolar que propicie e incentive a participação dos estudantes 

é construído em uma relação de acolhida e de respeito às diferenças. A mediação implica favorecer 

um espaço para atividades que propiciem o compromisso consigo e com os colegas, por meio do 

acompanhamento dos estudantes na busca por informações, na construção de um conceito, na 

reflexão, na argumentação, na ação e na interação com o grupo. 

Outro aspecto importante é o acolhimento das informações e ideias compartilhadas pelos 

estudantes, tanto na sua complementação, na articulação com outras informações já aportadas e 

compartilhadas e na correção de possíveis erros. O momento da intervenção quanto a erros 

conceituais ou de outra natureza deve ser aproveitado para promover a confiança no grupo, 

estimulando a participação de todos, sem constrangimentos. 

Alguns aspectos da gestão de sala de aula são destacados a seguir, buscando contribuir no 

desenvolvimento das habilidades propostas para este bimestre. 

Gestão do tempo 

Ao planejar o tempo destinado a cada atividade deve-se considerar as características de cada 

turma, bem como os recursos disponíveis para sua execução. Para a construção deste planejamento, 

alguns pontos podem ser observados: 

• O tempo destinado a cada atividade deve ser planejado considerando sua complexidade. 
Isto depende da quantidade de etapas que a atividade requer, da distribuição de tarefas 
entre os estudantes e da necessidade de sistematização ou retomada de conteúdo. 

• A responsabilidade sobre o processo de ensino e aprendizagem deve ser dividido com os 
estudantes. Torná-los corresponsáveis pela própria aprendizagem favorece a participação 
e a autoavaliação. 

• A autogestão e organização podem ser desenvolvidas por meio da apresentação aos 
estudantes do objetivo da atividade a ser trabalhada e das tarefas que eles deverão 
realizar.  

• É fundamental reconhecer, acolher e respeitar as diferenças entre os estudantes. Da 
mesma forma que cada estudante tem seu próprio ritmo de aprendizagem, uma turma 
pode demonstrar uma diversidade de interesses, de sociabilidade e de comunicação. 
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• O registo do desenvolvimento de cada atividade auxilia o professor na gestão do tempo e 
na avaliação dos estudantes. Ao analisar os registros, também é possível fazer uma 
autoavaliação sobre seu trabalho e refletir sobre a prática pedagógica. 

Ao fazer o planejamento semanal das aulas, é recomendável que se registre a sequência de 

atividades, o tempo de cada uma delas, os espaços e recursos necessários à sua realização e os 

momentos oportunos para a avaliação, tanto dos estudantes quanto da prática docente. Durante o 

desenvolvimento das atividades, procure registrar as diferenças entre o que foi planejado e o que foi 

realizado; estas observações podem contribuir para o aperfeiçoamento profissional e para o 

replanejamento das atividades. 

Preparação antecipada de material extra e de experimentos 

A gestão da sala de aula requer o planejamento e organização dos materiais e recursos 

necessários à realização de cada atividade, dentro e fora do espaço escolar.  

Nas aulas de Ciências é importante valorizar a observação, a experimentação e a 

argumentação. Para isso deve-se otimizar o uso de todos os materiais e espaços disponíveis na escola, 

como jogos, laboratório didático, sala de leitura, jardim, horta, sala de informática e muitos outros. 

Também é possível explorar espaços da comunidade ou região, como parques, bibliotecas, centros 

culturais, museus e universidades. 

Especificamente para as atividades experimentais, busque contar com materiais simples e 

de fácil acesso, que podem inclusive ser solicitados aos estudantes, caso não estejam disponíveis 

na escola. Planeje o tempo adequado para a realização da atividade, organize o espaço adequado e 

providencie tudo com antecedência. 

De forma geral, o trabalho escolar pode contar com as seguintes possibilidades: 

• Diversificar o uso de estratégias e recursos de ensino, como estratégias lúdicas e 
colaborativas e recursos tecnológicos. 

• Promover situações de aprendizagem que valorizem o protagonismo dos estudantes e 
contribuam para o desenvolvimento de competências socioemocionais. 

• Desenvolver atividades que fortaleçam a autonomia e autoconfiança dos estudantes e 
explorem autoconhecimento, comunicação, relacionamento interpessoal, interatividade, 
reflexão e diálogo. 

• Valorizar o contexto dos estudantes por meio da exploração de temas adequados a cada 
atividade planejada, de modo a favorecer a participação e interesse. 

• Desenvolver atividades didáticas que utilizem recursos diversos como notícias 
jornalísticas, recursos da internet, revistas de divulgação científica, filmes, músicas, livros 
e muitos outros. 

• Planejar visitas a museus, parques e exposições, feiras, mostras e clubes de ciências, 
olímpiadas e concursos da área de Ciências da Natureza, de modo a propiciar uma vivência 
de experiências diferenciadas.  
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• Organizar antecipadamente materiais e espaços destinados às atividades experimentais, 
bem como privilegiar os experimentos investigativos, estimulando a participação dos 
estudantes neste processo. 

Organização do espaço da sala de aula 

O espaço escolar tem um papel importante na construção de um ambiente favorável à 

participação, ao debate, ao diálogo e à promoção do fortalecimento das relações interpessoais. Além 

da sala de aula, existem outros espaços escolares que devem ser utilizados para as aulas de Ciências, 

como o laboratório didático, a sala multimídia, o jardim, a horta e o pátio da escola. 

Para as atividades de experimentação, o uso de um laboratório promove uma maior 

aproximação dos estudantes ao universo da ciência. Não é necessário utilizar um laboratório específico 

de Química ou Física: um espaço próprio para a realização de experimentos simples já é o suficiente 

para as atividades propostas. Caso a escola não disponha de um espaço assim, é possível desenvolver 

os experimentos na sala de aula ou no pátio, de modo que os estudantes possam observar diretamente 

sua realização e participar ativamente do processo investigativo envolvido.  

Nas atividades desenvolvidas em sala de aula, o mobiliário deve ser organizado de formas 

diferentes, para estimular a participação e interação de todos os estudantes no trabalho desenvolvido.  

 

2. Atividades didático-pedagógicas  

Algumas atividades recorrentes em sala de aula podem contribuir de maneira mais efetiva com 

o desenvolvimento de habilidades e competências que foram selecionadas para serem desenvolvidas 

ao longo do nono ano do Ensino Fundamental. Muitas delas são de caráter geral e associadas aos 

fazeres próprios da área; outras relacionam-se de forma mais direta às habilidades e competências 

específicas que se pretende que os estudantes desenvolvam neste bimestre. 

Leitura e interpretação textual 

Compreender conceitos científicos e utilizar a linguagem própria da área de Ciências da 

Natureza para se posicionar diante de situações do cotidiano requer o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à leitura, à escrita e à interpretação textual. Para isso, as atividades de leitura e escrita 

devem ser exploradas de modo a propiciar aos estudantes a oportunidade de reconhecer e identificar 

informações, compreender conceitos e construir argumentações fundamentadas no conhecimento 

científico. 

Cada professor pode selecionar e utilizar atividades que promovam o desenvolvimento dessas 

habilidades. Apresentamos, para isso, algumas sugestões ou recomendações: 

• A concentração na leitura é fundamental para o entendimento do texto. Em um momento 
individual de leitura, em sala de aula, utilize estratégias que favoreçam esta concentração, 
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como solicitar aos estudantes que relacionem no caderno termos e palavras que ainda não 
conhecem. 

• Ao realizar uma leitura compartilhada (ou leitura coletiva), lembre-se de estabelecer 
momentos para o esclarecimento de dúvidas, visando garantir a compreensão dos 
conceitos estudados.  

• Após uma leitura, converse com os estudantes e verifique se eles conhecem o significado 
de todos os termos e palavras presentes no texto. Isto é fundamental para a compreensão 
dos conceitos científicos. 

• Considerar o contexto dos estudantes durante a leitura e interpretação de um texto é uma 
prática que contribui para favorecer a compreensão deles acerca de conceitos e 
fenômenos. Utilizar exemplos aproxima o conhecimento que os estudantes já têm aos 
novos conceitos que estão sendo estudados, encadeando um progresso na aprendizagem. 

• Converse com os estudantes a respeito do assunto que será estudado, antes de iniciar a 
leitura de um texto. Provoque a discussão do tema fazendo perguntas e incentivando que 
cada um compartilhe com turma o que já conhece a respeito do assunto. 

• Explore as dificuldades de compreensão de um texto para iniciar o estudo de um tema, 
levantando todas as dúvidas e encadeando atividades que lhes permitam construir 
conceitos a partir do seu conhecimento prévio. 

Leitura e análise de imagens  

No ensino de Ciências da Natureza as imagens têm um papel fundamental para a compreensão 

do conhecimento científico, pois muitos conceitos e fenômenos são explorados e apresentados de 

forma mais detalhada e objetiva por meio de ilustrações, mapas, infográficos, fotografias, gráficos etc. 

Ao realizar a leitura, interpretação e exploração de uma imagem é preciso considerar a 

percepção individual de cada estudante diante de uma informação gráfica e estimular a reflexão sobre 

uma ilustração. Também é importante considerar a possibilidade de explorar a linguagem gráfica como 

um recurso voltado ao registro e comunicação do conhecimento. 

Neste processo é importante estimular os estudantes a refletir sobre as informações 

apresentadas em uma imagem. Para isto pode-se utilizar as seguintes questões: 

• Qual é o assunto ou tema central apresentado nesta imagem? 

• Quais informações podemos obter na leitura desta imagem? 

• Qual é origem desta imagem? Para que ela foi produzida? 

• Como esta imagem complementa ou exemplifica a informação do texto que ela 
acompanha? 

• Ao ler esta imagem, que informações ou ideias você percebe? 

• A imagem tem uma legenda? Quais informações a legenda contém? 
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Para explorar os recursos de uma imagem junto a estudantes com deficiência visual ou cegos, 

pode-se incentivar os demais a fazer a leitura oral do que estão observando e estimular perguntas que 

explorem todos os detalhes da imagem. Observe se os estudantes com deficiência estão participando 

ativamente deste processo e favoreça sua interação com a turma. Este é um momento privilegiado 

para propiciar a inclusão de todos os estudantes na turma em um processo de ensino e aprendizagem 

baseado no respeito, na solidariedade e na vivência. 

Atividades de pesquisa   

A pesquisa tem um lugar importante no contexto atual da Educação, pois é imprescindível 

estimular os estudantes a buscar informações em fontes diversas a fim de promover a curiosidade e o 

desenvolvimento da avaliação, argumentação e debates. 

As atividades de pesquisa podem ser realizadas em grupo, porém o trabalho individual deve 

ser garantido em algum momento deste processo. A pesquisa deve ser vista como tarefa que 

complementa o conteúdo do Livro do Estudante, ajuda a fundamentar uma investigação científica e a 

encontrar soluções para situações-problema, sempre considerando fontes confiáveis de busca e 

reflexão crítica acerca das informações obtidas. 

O professor tem um papel fundamental no processo de orientação e acompanhamento de 

uma pesquisa. É preciso estimular os estudantes a buscarem informações em fontes diversas, sempre 

de origem confiável e que possam promover a contraposição de dados e opiniões. Ao trabalhar com o 

resultado de uma pesquisa, deve-se primar pela referência à fonte, sem apropriação indevida da 

autoria de outra pessoa. 

Processo Investigativo 

O elemento central para o ensino da área de Ciências da Natureza, segundo a Base Nacional 

Comum Curricular, é a aproximação dos estudantes aos processos, práticas e procedimentos da 

investigação científica. Este processo promove a possibilidade de identificar, analisar e representar 

fatos e fenômenos, elaborar hipóteses, definir um problema, fazer previsões, propor explicações, 

indicar soluções e propor intervenções para os problemas observados.  

As etapas a seguir compõem o campo da investigação científica e buscam, articuladas ao 

desenvolvimento de competências e habilidades, assegurar aos estudantes o acesso à diversidade do 

conhecimento científico, de modo que eles possam se apropriar deste conhecimento para fazer 

escolhas e realizar intervenções conscientes na sociedade. 

Observação de fenômenos  

Ao observar fatos e fenômenos presentes na sociedade, os estudantes exercitam sua 

curiosidade e se sentem motivados a aprender sobre determinado assunto. O exercício da observação 

é a base para análise de fatos e fenômenos, elaboração de hipóteses e explicações e, principalmente, 

para a proposição de soluções aos problemas observados. 
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Uma atividade investigativa ou um projeto de pesquisa, voltados a resolução de problemas ou 

estudo de um fenômeno, são ótimas oportunidades para o estudante exercitar a observação e explorar 

suas potencialidades acadêmicas. 

Experimentação 

A experimentação promove organização, investigação, curiosidade, análise, comparação, 

reflexão e entendimento sobre diferentes aspectos do conhecimento científico – é, portanto, uma 

atividade essencial para as aulas de Ciências. No planejamento deste tipo de atividade é importante 

diferenciar experimentos demonstrativos e investigativos. 

O experimento demonstrativo implica pouco envolvimento do estudante, limita-se a 

observação e execução de procedimentos e tem como finalidade demonstrar ou comprovar um 

conceito já estudado.  

Por outro lado, o experimento investigativo pressupõe uma participação ativa do estudante, 

que executa o experimento, recolhe dados, analisa e elabora uma conclusão a seu respeito. Este tipo 

de experimentação promove a reflexão, o relato, a discussão e a ponderação. Trata-se de uma 

atividade que desenvolve as habilidades de resolução de problemas, compreensão de conceitos e 

discussão de ideias. 

Registro, sistematização e comunicação 

O registro, a sistematização e a comunicação dos conhecimentos científicos estão incluídos 

nos processos investigativos das Ciências da Natureza. São atividades que estão intimamente 

relacionadas às habilidades de leitura, escrita e interpretação e complementam outras atividades 

desenvolvidas durante as aulas. 

Algumas práticas podem contribuir para promover o registro nas aulas de Ciências: 

• Elaborar relatórios, gráficos, esquemas e tabelas para organizar dados obtidos em um 
experimento.  

• Utilizar linguagens diversas (oral, escrita, gráfica ou multimodal) para relatar informações, 
apresentar conclusões e registrar anotações e respostas de atividades. 

• Realizar o registro de atividades por meio da elaboração de sínteses dos conceitos 
estudados. 

• Discutir e argumentar oralmente sobre conclusões e respostas de atividades. 

 

3. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

A mediação do cotidiano escolar exercida pelo professor é fundamental no acompanhamento 

e na avaliação contínua dos estudantes. Para isso é necessário um planejamento que contemple 

momentos voltados a esta prática, visando verificar de que modo as habilidades propostas para este 
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bimestre estão sendo desenvolvidas e atuando para garantir esta progressão na aprendizagem dos 

estudantes. 

Indicamos algumas práticas que podem contribuir neste processo: 

• A observação dos estudantes durante o desenvolvimento das atividades propostas é um 
instrumento de avaliação e acompanhamento muito potente. Faça um registro diário de 
suas observações, destacando pontos comuns a toda a turma e anotando particularidades 
de cada estudante. 

• É importante perceber que o registro das observações dos estudantes visa ao 
planejamento de atividades e intervenções que contribuam para o desenvolvimento das 
habilidades bimestrais, e não para a formalização de uma nota de avaliação.  

• Uma forma simples e rápida de manter um registro destas observações é ter no diário de 
classe um espaço destinado a anotações referentes a cada estudante da turma.  

• A realização das atividades propostas no material didático voltadas a sistematização, 
reflexão, pesquisa, investigação e aprofundamento é uma oportunidade para avaliar e 
acompanhar o avanço das aprendizagens dos estudantes. 

• Durante o desenvolvimento de atividades, explore as dificuldades e potencialidades dos 
estudantes, tanto para corrigir erros e indicar caminhos para a superação das dificuldades 
identificadas, quanto para propor estudos de aprofundamento. 

• Os instrumentos de avaliação selecionados devem possibilitar o acompanhamento do 
desenvolvimento de habilidades, e não somente a aprendizagem de conceitos. 

• O processo de avaliação e acompanhamento da aprendizagem dos estudantes também é 
momento para que os professores desenvolvam o autoconhecimento, reflitam sobre sua 
prática e revejam o planejamento das aulas, a fim de promover adequações pertinentes 
ao contexto de cada turma. 

O uso da autoavaliação é uma estratégia importante para a escuta dos estudantes, sua 
autorreflexão e para discutir a corresponsabilidade no processo de aprendizagem. Refletir sobre seu 
próprio desenvolvimento deve ser uma atividade constante no cotidiano escolar, realizada de forma 
natural e espontânea, integrada às demais atividades já estabelecidas na dinâmica escolar, como a 
leitura, o registro ou as avaliações do final do bimestre. 

Algumas atividades são indicadas para contribuir nesta dinâmica: 

• Solicitar aos estudantes que reflitam sobre os procedimentos e pensamentos lógicos que 
permitiram a realização de uma tarefa e descrevê-los por escrito ou oralmente.  

• Solicitar aos estudantes que registrem as dificuldades e facilidades encontradas durante a 
realização de uma atividade e indicar quais exercícios ou questões foram mais difíceis ou 
mais fáceis de responder.  

• A partir do registro das dificuldades e facilidades encontradas pelos estudantes, você pode 
propor uma reflexão, individual ou em grupo, visando reconhecer o que pode favorecer a 
forma de estudar e aprender e, ao mesmo tempo, o que requer mais dedicação e esforço 
de cada um. 
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• Solicitar aos estudantes que façam um registro simples do que foi aprendido ao longo do 
bimestre e dos pontos que ainda geram dúvidas – isso é fundamental para auxiliar o 
professor no encaminhamento de atividades de complementação, retomada ou 
aprofundamento de estudos. 

Este registro também é importante no processo de autoavaliação dos estudantes, e deve 
ser estimulado a ser feito por meio de recursos ou linguagens com as quais eles se 
identificam, incluindo as digitais, visando contribuir para que esta prática se torne 
constante. 

Devemos considerar os diferentes ritmos de aprendizagem dos estudantes e sua afinidade com 

as diversas estratégias de ensino-aprendizagem e instrumentos de avaliação. Desta forma, é 

importante garantir uma diversificação nos tempos, espaços e estratégias de ensino e de avaliação. 

A fim de atender as necessidades individuais estudantis, muitas vezes é preciso planejar 

atividades de retomada de estudos, nem sempre para toda a turma. Atividades desta natureza podem 

ser realizadas individualmente fora do ambiente escolar, como uma tarefa para casa. 

Outra possibilidade é propor, durante as aulas, atividades de retomada de estudo realizadas 

em grupos, nos quais cada um tenha uma função diferente. Este arranjo permite que cada estudante 

contribua de acordo com suas potencialidades e enfrente desafios adequados ao seu ritmo de 

desenvolvimento. Para isso é fundamental utilizar estratégias de ensino diferentes daquelas já 

trabalhadas. Os registros da autoavaliação e da observação dos estudantes são o apoio para o 

planejamento das atividades que têm como objetivo promover a superação das dificuldades iniciais 

apontadas. 

É importante ressaltar que os estudos de retomada, reforço ou aprofundamento devem ter 

sempre o objetivo de promover o avanço dos estudantes no seu processo de aprendizagem. 
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Plano de desenvolvimento para o primeiro bimestre 

do nono ano 

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) desenvolvidas no bimestre 

No primeiro 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. 

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. 

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. 

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

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico. 

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, 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. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho.  

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. 

 

2. Quadro bimestral com os objetos de conhecimento,  

as habilidades da BNCC e os capítulos da obra relacionados  

ao primeiro bimestre 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades específicas de Ciências da Natureza da BNCC 

Capítulo 1  
Genética 

Hereditariedade 
 
Ideias 
evolucionistas 

(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características 
hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes.  

(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores 
hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para 
resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias 
em diferentes organismos. 

Capítulo 2  
Evolução 

Ideias 
evolucionistas 

(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. 

(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na 
atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, 
resultantes de processo reprodutivo. 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Outras habilidades 

Capítulo 1  
Genética 

Hereditariedade 
 
Ideias 
evolucionistas 

• Compreender os processos de divisão celular. 

• Diferenciar genótipo e fenótipo. 

• Relacionar a função dos genes e do meio na manifestação do fenótipo. 

• Reconhecer as diferenças entre alelos recessivos e dominantes a partir 
do estudo da fenilcetonúria. 

• Reconhecer a existência de alelos com dominância completa e com 
ausência de dominância a partir do estudo dos tipos sanguíneos do 
sistema ABO. 
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Capítulo 2  
Evolução 

Ideias 
evolucionistas 

• Identificar os níveis hierárquicos de classificação dos seres vivos. 

• Compreender a regra de escrita da nomenclatura biológica atual. 

 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento  

de habilidades no bimestre 

O desenvolvimento das habilidades propostas para este primeiro bimestre pode ser 

promovido a partir de atividades que explorem os recursos apresentados no Livro do Estudante, com 

a finalidade de garantir a aprendizagem dos conceitos científicos e o alcance das competências 

específicas pertinentes a esta área de conhecimento. 

Leitura e interpretação de texto 

Neste bimestre, as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin são exploradas em seu contexto 

histórico. Aproveite este contexto solicitando aos estudantes que reescrevam esta história 

apresentando ao longo do texto o conhecimento que construíram sobre este assunto. Esta atividade 

permite acompanhar o desenvolvimento dos estudantes frente à habilidade de comparar as duas 

ideias e identificar semelhanças e diferenças entre elas. Também é possível identificar confusões na 

compreensão dos conceitos e fazer intervenções, bem como estimular a prática da leitura e escrita nas 

aulas de Ciências. 

Leitura e análise de imagens 

A utilização de imagens é um recurso importante para a compreensão dos conceitos 

relacionados a genética e hereditariedade. As representações esquemáticas de cromossomos, mitose 

e meiose, alelos e genótipos permitem compreender estes conceitos, da mesma forma que os 

cladogramas contribuem para o entendimento da especiação e das relações evolutivas.  

Explore estas representações solicitando aos estudantes que as utilizem para explicar sua 

compreensão acerca destes conceitos. Isso pode ser feito em grupos, nos quais os integrantes têm a 

oportunidade de trocar informações sobre seu entendimento do tema e produzir esquemas e 

cladogramas conjuntamente, auxiliando uns aos outros. Uma estratégia interessante é solicitar aos 

estudantes que apresentaram mais dificuldade nesta tarefa que expliquem sua compreensão 

reproduzindo seus esquemas na lousa, com o auxílio conjunto de toda a turma. 

Atividades de pesquisa  

O estudo da genética proporciona muitas possibilidades de atividades de pesquisa. Converse 

com os estudantes sobre quais temas e assuntos eles relacionam à genética. É possível que sejam 

mencionados: testes de paternidade, testes de DNA, doenças genéticas, entre outros. Identifique quais 
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temas suscitam mais interesse da turma e oriente uma pesquisa a respeito do assunto. Ao final, 

proponha uma roda de conversa sobre os temas pesquisados. 

O planejamento das aulas e o encaminhamento das atividades propostas no Livro do Estudante 

devem ser feitos considerando as habilidades indicadas para este bimestre. Algumas práticas podem 

contribuir para esta articulação, como: 

• Iniciar cada capítulo estimulando os estudantes a compartilhar seus conhecimentos a 
respeito de genética e hereditariedade. Produzir um painel para registrar as respostas e 
confrontá-las ao final do estudo do capítulo. 

• Propor atividades que permitam aos estudantes identificar nas imagens do Livro do 
Estudante os conceitos presentes no texto, como especiação e divisão celular. 

• Identificar um tema ou discussão que angariou o interesse dos estudantes e explorar seu 
aprofundamento com atividades de pesquisa ou investigação. 

• Explorar aspectos da História da Ciência que complementem as ideias evolucionistas 
abordadas no bimestre e que contribuam para o debate sobre elas. 

• Nas atividades de pesquisa, registro, sistematização e comunicação, diversificar o uso de 
recursos e gêneros textuais. 

• Utilizar, sempre que possível, atividades que promovam o exercício da escrita. 

 

4. O aprendizado dos estudantes 

Neste bimestre, algumas habilidades merecem atenção, pois estruturam a progressão do 

desenvolvimento dos estudantes ao longo do ano letivo: 

• Compreender os processos de divisão celular. 

• Reconhecer a função dos genes na determinação de genótipo e fenótipo. 

• Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações 
entre ancestrais e descendentes. 

• Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural 
sobre as variantes de uma mesma população. 

Durante o ano letivo, alguns estudantes podem apresentar dificuldades em desenvolver as 

habilidades propostas. Elabore atividades que permitam identificar se essas dificuldades estão  

associadas aos processos cognitivos, ou seja, às operações mentais envolvidas no desenvolvimento 

de determinada habilidade, ou se a dificuldade está ligada à apresentação do objeto de conhecimento. 

Um bom diagnóstico é fundamental para o planejamento das intervenções necessárias.  

As intervenções podem ser de diferentes tipos, desde a criação de grupos colaborativos em 

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

estudantes. A proposição de atividades de características diferentes das que são propostas em sala de 
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aula pode auxiliar no processo de recuperação dos estudantes com dificuldades, pois eles terão 

oportunidade de ter novas experiências mais próximas ao seu estilo de aprendizagem.  

Também é importante considerar a autoavaliação dos estudantes. Uma proposta bastante 

simples para o trabalho do primeiro bimestre é apresentada a seguir.  

Eu já sei Sempre Às vezes Raramente 

Compreender os processos de divisão celular.    

Reconhecer a função dos genes nos mecanismos de herança.    

Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, 
estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. 

   

Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação 
da seleção natural sobre as variantes de uma mesma população. 

   

 

5. Projeto integrador do bimestre 

A BNCC propõe, para o componente Ciências, um ensino pautado no desenvolvimento do 

letramento científico e nos processos investigativos. Tais perspectivas se articulam a ações 

pedagógicas que consideram sua integração com outros componentes do Ensino Fundamental a fim 

de diversificar as oportunidades de ensino e de aprendizagem. 

É no sentido de contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes que surge e se 

estrutura este projeto integrador. A natureza deste projeto envolve o desafio em torno de uma 

questão problematizadora, que conduz estudantes e professores por um caminho comum de 

construção de conhecimento, descobertas, tomadas de decisão e entrega de um produto com 

relevância teórica, ética, social e regional. 

Neste bimestre, o projeto integra os componentes Ciências e Língua Portuguesa em torno da 

produção de um cartaz de campanha de saúde que contribua com o controle de doenças hereditárias 

detectáveis por meio do teste do pezinho e, a partir disso, com a promoção de saúde e de qualidade 

de vida, a partir do estudo de algumas doenças hereditárias. 

Título: Um teste valioso 

Tema Atitudes preventivas 

Problema central 

enfrentado 

Informar a população em geral sobre a importância do teste do pezinho e sensibilizar 

mães, pais e outros responsáveis para sua realização em recém-nascidos. 

Produto final Cartaz de campanha de saúde 
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Justificativa 

Os mecanismos envolvidos na herança das características hereditárias podem transmitir 

algumas doenças, por exemplo a fenilcetonúria. As pessoas que apresentam essa doença devem evitar 

ingerir determinados alimentos, por isso é fundamental diagnosticar a fenilcetonúria logo no 

nascimento. Esse diagnóstico é feito por meio do teste do pezinho, um exame simples e imprescindível 

para a qualidade de vida dessas pessoas. Além da fenilcetonúria, o teste do pezinho vem sendo 

empregado atualmente para detectar outros problemas de saúde, tais como galactosemia, leucinose 

e toxoplasmose congênita. Para informações mais completas de todas as 48 doenças que podem ser 

detectadas até o momento através do teste do pezinho, consulte o texto Teste do pezinho, disponível 

em: <http://www.apaesp.org.br/pt-br/teste-do-pezinho/pacientes/tipos-de-

teste/Paginas/default.aspx> (acesso em: 05 nov. 2018). 

A necessidade da realização desse teste deve ser amplamente divulgada e incentivada. Uma 

forma simples e direta de divulgar essa informação é utilizando um produto comunicativo visual, um 

cartaz que comunique e sensibilize os familiares e responsáveis para a realização do exame no recém-

nascido. 

Partindo deste cenário e considerando a potencialidade dos estudantes para compreender 

questões científicas, analisar um contexto regional e social e criar soluções inovadoras, este projeto 

integrador busca favorecer o desenvolvimento de algumas competências gerais indicadas na BNCC, 

com foco na perspectiva da educação integral e do compromisso com a formação para o exercício da 

cidadania. 

Competências gerais desenvolvidas 

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. 

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. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Promover o entendimento sobre os mecanismos de transmissão de características 
hereditárias. 

http://www.apaesp.org.br/pt-br/teste-do-pezinho/pacientes/tipos-de-teste/Paginas/default.aspx
http://www.apaesp.org.br/pt-br/teste-do-pezinho/pacientes/tipos-de-teste/Paginas/default.aspx
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• Proporcionar a compreensão de medidas de prevenção que são imprescindíveis para a 
qualidade de vida individual e coletiva. 

• Orientar a elaboração de um cartaz de campanha de saúde que favoreça e promova a 
adoção de atitudes preventivas na comunidade. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências Hereditariedade 

(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características 

hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e 

descendentes. 

Ciências Hereditariedade 

(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade 

(fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), 

considerando-as para resolver problemas envolvendo a 

transmissão de características hereditárias em diferentes 

organismos. 

Língua 

Portuguesa 

Planejamento de textos de 

peças publicitárias de 

campanhas sociais 

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre 

questões/problemas, temas, causas significativas para a escola 

e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material sobre 

o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça 

a ser produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio 

impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da 

ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, 

do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que 

serão utilizadas etc. 

Língua 

Portuguesa 

Estratégias de produção: 

planejamento, 

textualização, revisão e 

edição de textos 

publicitários 

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas 

publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar de 

diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, 

panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, 

propaganda de rádio, TV, a partir da escolha da 

questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a 

comunidade escolar, da definição do público-alvo, das peças que 

serão produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento 

que serão utilizadas. 

Duração 

Este projeto tem a duração de aproximadamente seis aulas e mais três semanas de atividades 

extras, incluindo a apresentação e a divulgação do cartaz de campanha de saúde.  

Material necessário 

Para o desenvolvimento do projeto recomendamos o uso dos seguintes recursos: 
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• Fontes diversificadas para pesquisa, tais como materiais de divulgação do Ministério 

da Saúde (como cartilhas e folders distribuídos em unidades de saúde), jornais, revistas 

e sites de organizações governamentais, institutos de pesquisa, entre outros. 

• Texto de apoio para a etapa 5. 

• Cartazes de campanha de saúde para serem exibidos como exemplo. 

• Material para a elaboração de cartazes, como cartolinas, canetas hidrocor coloridas, 

lápis de cor, imagens referentes ao assunto estudado, cola, tesoura de pontas 

arredondadas, entre outros. 

• Computador para elaboração de cartaz digital, se possível. 

• Projetor de mídia visual ou recurso similar, se possível. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O desenvolvimento de projetos requer participação e colaboração entre os estudantes e, para 

garantir esse protagonismo, é fundamental que os professores exerçam um papel mediador durante 

o desenvolvimento das atividades propostas neste projeto integrador. 

Ao orientar os estudantes, é importante fomentar o estudo, a busca de informações e a 

sistematização dos conhecimentos mobilizados, bem como fazer correções, indicar caminhos, 

encorajar a superação de desafios e estimular a elaboração de produtos criativos e inovadores.  

A mediação também requer um olhar para as características próprias dos estudantes, 

considerando e respeitando suas potencialidades e dificuldades. 

Desenvolvimento 

O desenvolvimento deste projeto se dará em 8 (oito) etapas. O tempo previsto para a 

realização de cada etapa está indicado em quantidade de aulas ou semanas, considerando se a 

atividade será realizada na escola ou em outros espaços. 

As atividades propostas envolvem trabalho individual, em duplas ou trios e em grupos 

formados por 4 (quatro) estudantes. 

Etapa 1 – Apresentação do projeto (Duração: uma aula) 

Inicie a conversa relembrando o estudo dos mecanismos relacionados à transmissão de 

características hereditárias, incluindo algumas doenças, especialmente a fenilcetonúria. Faça 

perguntas que ajudem os estudantes a recordar o assunto: 

• Quais processos da reprodução humana contribuem para transmissão de características 

hereditárias? 
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• Quais doenças estão relacionadas à transmissão de características hereditárias? 

• O que é fenilcetonúria? 

Apresente o projeto Um teste valioso aos estudantes, reproduzindo o quadro, disposto logo 

abaixo do título do projeto, com o tema, o problema central enfrentado e o produto final esperado. 

Explique ainda quais são as etapas previstas e qual a relação entre elas e o produto final: um cartaz de 

campanha de saúde. 

Etapa 2 – Sistematização de informações (Duração: uma aula) 

Solicite aos estudantes que retomem o material de estudo referente à fenilcetonúria, como 

anotações pessoais e o Livro do Estudante. Peça-lhes que formem duplas ou trios e recomende a todos 

que releiam o material e relembrem o que já estudaram a respeito. Aproveite este momento para 

acompanhar a leitura e discussão dos estudantes e esclareça dúvidas que ainda possam existir sobre 

este assunto. 

Após esse momento de retomada, peça que cada estudante elabore, em seu caderno, um 

esquema demonstrativo das etapas envolvidas na transmissão das características hereditárias 

responsáveis pela herança da doença fenilcetonúria. 

Peça aos estudantes que se reúnam novamente em duplas e trios para comparar seus 

esquemas, corrigindo possíveis erros e/ou acrescentando informações. Acompanhe este momento da 

atividade e faça as intervenções necessárias. 

Observação: reserve um tempo da aula para explicar a tarefa a ser realizada na etapa 3. 

Etapa 3 – Pesquisa: Seleção de informações sobre a fenilcetonúria (Duração: uma semana) 

Oriente os estudantes a pesquisar e selecionar informações sobre a fenilcetonúria. Utilize as 

questões a seguir para nortear a pesquisa: 

1. O que é fenilcetonúria? 

2. Como pode ser diagnosticada? 

3. Existe tratamento ou cura para esta doença? 

4. Quais atitudes e precauções uma pessoa com fenilcetonúria deve ter ao longo da vida? 

5. Por que o diagnóstico desta doença é tão importante? 

6. O que é o teste do pezinho? 

7. Que doenças o teste do pezinho pode diagnosticar? 

Solicite aos estudantes que tragam as informações pesquisadas para a próxima etapa. Ao 

pesquisar a respeito do teste do pezinho, eles vão encontrar a citação de várias outras doenças. Caso 

se interessem, solicite que façam um breve resumo de algumas delas. No produto final, eles podem 
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citar algumas delas, além da fenilcetonúria. No entanto, deve-se considerar que o foco do projeto está 

voltado à fenilcetonúria, como exemplo para entender o processo de herança mendeliana e a 

importância de seu diagnóstico logo no início da vida.  

Etapa 4 – Socialização das informações (Duração: uma aula) 

Divida a turma em grupos de 4 (quatro) integrantes. Solicite a eles que compartilhem o 

resultado da pesquisa em seus grupos e organizem uma síntese para socializar com a turma toda. 

Organize a socialização das informações de modo que o relator do primeiro grupo apresente 

o resumo da pesquisa para a turma, e os relatores dos grupos seguintes complementem as 

informações apresentadas. 

Ao longo das apresentações, promova o registro das informações em um painel, que poderá 

ficar afixado na sala de aula até o final do projeto. Você pode solicitar que dois ou três estudantes 

fiquem responsáveis por esse registro. 

Etapa 5 – Início do desenvolvimento da imagem comunicativa (Duração: uma aula) 

Ao iniciar esta etapa, retome a questão 6: O que é o teste do pezinho?, utilizando o registro 

feito no painel. Em seguida, leia o texto abaixo com a turma. 

Reprodução/Ministério da Saúde, Governo Federal 

 
Ministério da Saúde. Exames da Triagem Neonatal: Teste do Pezinho. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/saude-para-

voce/saude-da-crianca/pre-natal-e-parto/exames-de-triagem-neonatal>. Acesso em: 5 nov. 2018.  

http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-da-crianca/pre-natal-e-parto/exames-de-triagem-neonatal
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-da-crianca/pre-natal-e-parto/exames-de-triagem-neonatal
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Explique aos estudantes que cada grupo deverá elaborar cartaz de campanha de saúde que 

informe o que é a fenilcetonúria, como ela é transmitida entre as gerações, como pode ser 

diagnosticada e a importância de o diagnóstico ser realizado no início da vida, sensibilizando o público-

alvo sobre a importância do teste do pezinho em recém-nascidos.  

Mostre a eles imagens de outros cartazes de campanha de saúde para que sirvam de referência 

para a atividade. Em seguida, oriente-os a fazer um planejamento do cartaz, tomando por base as 

seguintes questões: 

• Qual é o público-alvo? 

• Qual será o título da campanha? 

• Que informações sobre a fenilcetonúria e o teste do pezinho devem estar contidas no 

cartaz? 

• Que imagens serão utilizadas? 

• Como as informações e as imagens serão dispostas? 

Acompanhe a discussão e o planejamento realizado em cada grupo, orientando-os sempre que 

julgar necessário. Verifique se eles conseguem identificar que o público-alvo deve ser composto por 

pais, mães e outros responsáveis por levar o recém-nascido a realizar o teste do pezinho. Eles ainda 

devem entender que o título do cartaz da campanha deve ser atraente e despertar a atenção do leitor, 

que os textos devem ser breves e as informações e imagens estar dispostas de maneira que a 

mensagem a ser transmitida fique clara e atraente aos leitores. Durante o planejamento, faça 

intervenções a fim de orientá-los no sentido de que os cartazes apresentem essas características. 

Instrua-os a utilizar na elaboração do cartaz as informações pesquisadas e o texto apresentado. 

Informe-lhes que o produto pode ser construído manualmente ou utilizando recursos digitais, mas 

deve ser uma produção autoral. Também é importante ter em mente que se trata de uma campanha 

informativa e preventiva; logo, ela deve comunicar uma mensagem e sensibilizar as pessoas para a 

tomada de atitudes. 

Marque a data de entrega do produto final. Se possível, solicite que seja feita em formato 

digital (para a apresentação) e em meio físico (para a exposição pública).  

Etapa 6 – Desenvolvimento da imagem comunicativa (Duração: duas semanas) 

Durante estas semanas, estimule o desenvolvimento do produto e esclareça dúvidas, se 

necessário. Estimule os estudantes a apresentar versões preliminares do cartaz para que seja possível 

auxiliá-los com o processo de revisão e edição de seus textos.  
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Etapa 7 – Apresentação da imagem (Duração: uma aula) 

Esta etapa deve ser desenvolvida em espaço com recursos para projeção visual, se possível. 

Caso esse recurso não esteja disponível, os estudantes podem realizar a apresentação apenas do cartaz 

em meio físico. 

Solicite a cada grupo que apresente sua imagem, contando para a turma a origem da ideia e 

descrevendo como foi o processo de criação. Estimule a participação de todos, solicitando que 

expressem suas opiniões e colaborem na avaliação dos produtos. 

Ao final, combine com os estudantes qual será o melhor espaço para a divulgação pública de 

seus cartazes. A divulgação pode ser feita na própria escola, possibilitando o acesso às informações 

por outros estudantes, educadores e familiares. Também é possível divulgar a campanha em 

estabelecimentos públicos e privados da comunidade escolar. 

Etapa 8 – Autoavaliação (Duração: uma aula) 

Esta aula final deve ser destinada à autoavaliação dos estudantes a respeito das atividades 

desenvolvidas neste projeto.  

Em um primeiro momento, solicite aos estudantes que relatem, individualmente e por escrito, 

como foi sua participação nas etapas do projeto, indicando facilidades, dificuldades, etapas com as 

quais se identificou mais ou menos, em quais tarefas teve maior participação e, por fim, sua avaliação 

pessoal sobre o cartaz produzido. Você pode utilizar algumas perguntas para estimular e facilitar a 

escrita do relatório, tais como: 

• Eu tive dificuldade em entender como ocorre a transmissão da fenilcetonúria entre as 

gerações? Se sim, quais foram elas? Consegui solucioná-las? 

• Eu acho que o cartaz elaborado por meu grupo cumpre o papel de informar sobre a 

fenilcetonúria e de sensibilizar as pessoas para a importância de se realizar o teste do 

pezinho em recém-nascidos? Por quê? 

• Eu acredito que as etapas de planejamento, revisão e edição do cartaz foram importantes 

para elaborar um produto final de qualidade? Por quê?  

• O grupo que eu integrei apresentou dificuldades de relacionamento durante a atividade? 

Quais foram? Eu e meus colegas conseguimos superá-las? Como? 

Em um segundo momento, faça uma discussão coletiva sobre as impressões dos estudantes 

sobre as atividades. Peça-lhes que relatem as dificuldades que apresentaram e como foram 

solucionadas, a fim de compartilhar tanto as dificuldades quanto os caminhos que levaram à 

superação.  
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação dos estudantes e o acompanhamento das atividades do projeto podem se valer 

das seguintes estratégias e instrumentos avaliativos:  

Estratégia Instrumento 

Aferir se os conceitos científicos referentes à transmissão de 
características hereditárias, à fenilcetonúria, à realização de 
exames diagnósticos e outros considerados neste projeto foram 
assimilados e divulgados corretamente no produto final. 

Observação das atividades dos estudantes 
 
Cartaz de campanha de saúde 

Observar o envolvimento, a participação e o desenvolvimento 
dos estudantes nas etapas do projeto. 

Observação das atividades dos estudantes 

Averiguar se a linguagem utilizada no cartaz está adequada para 
comunicar as informações pesquisadas. 

Cartaz de campanha de saúde 

Verificar a autopercepção dos estudantes sobre sua 
aprendizagem e seu desenvolvimento durante as etapas do 
projeto (autoavaliação). 

Relatório escrito 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Base Nacional Comum Curricular – BNCC: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Versão Homologada. 2018. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 11 set. 2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde (portal). Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/>. Acesso 

em: 14 set. 2018. 

CARVALHO, A. M. P. Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em 

sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013.  

FIOCRUZ. Triagem neonatal permite detectar doenças raras antes que se manifestem. 

Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/triagem-neonatal-permite-detectar-

doencas-raras-antes-que-se-manifestem>. Acesso em: 17 out. 2018. 

HOFFMANN, J. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2009. 

MARQUI, A. B. T. de. Fenilcetonúria: aspectos genéticos, diagnóstico e tratamento. Revista da 

Sociedade Brasileira de Clínica Médica, 2017. out.-dez.;15(4):282-8. Disponível em: 

http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/01/877193/154282-288.pdf>. Acesso em: 14 out. 

2018. 

  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://portalms.saude.gov.br/
https://portal.fiocruz.br/noticia/triagem-neonatal-permite-detectar-doencas-raras-antes-que-se-manifestem
https://portal.fiocruz.br/noticia/triagem-neonatal-permite-detectar-doencas-raras-antes-que-se-manifestem
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/01/877193/154282-288.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 
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