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Ciências – 6º ano 

Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Estudante: Turma: 

 

Desempenho 

 

 

 Habilidades da BNCC 
Bimestre 

1º 2º 3º 4º 
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(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais 
materiais (água e sal, água e óleo, água e areia etc.).     

(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de 
misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados 
(mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio 
etc.). 

    

(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 
heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a 
produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros). 

    

(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos 
socioambientais. 
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(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos.     

(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), 
que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de 
organização. 

    

(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e 
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.     

(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na 
interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, 
selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. 

    

(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais 
resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.     

(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por 
substâncias psicoativas.     
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(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.     

(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. 

    

 

Legenda: 

 
Atingiu plenamente a expectativa: o estudante compreende, aplica e amplia consistentemente 
os principais conceitos ou processos da habilidade. 

 
Atingiu satisfatoriamente a expectativa: o estudante compreende e aplica os principais 
conceitos ou processos da habilidade. 

 
Atingiu parcialmente a expectativa: o estudante começou a compreender e aplicar os 
principais conceitos ou processos da habilidade. 

 
Não atingiu a expectativa: o estudante não compreendeu os principais conceitos ou 
processos da habilidade. 
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Indicadores de desenvolvimento das habilidades 

As perguntas norteadoras sugeridas a seguir podem ser aproveitadas nas reuniões 

pedagógicas da escola como indicadores do desenvolvimento das habilidades observado em cada 

estudante, de modo a orientar os professores em relação às ações de acompanhamento necessárias. 

1º bimestre 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

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

Perguntas norteadoras 

O estudo da estrutura da Terra possibilitou ao estudante a identificação correta das camadas 
do planeta, com base nas características de cada uma delas? O estudante identifica as 
principais características de cada uma das camadas internas (núcleo, manto e crosta) e das 
esferas externas (litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera), de acordo com sua constituição 
química e biológica? 

 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

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

Perguntas norteadoras 

O estudante relaciona o processo de fossilização às rochas sedimentares, assumindo a 
posição relativa de um fóssil nas camadas de rochas sedimentares como um parâmetro para 
a datação desse fóssil? Identifica os tipos de rochas (metamórficas, sedimentares e 
magmáticas) a partir da maneira como foram formadas? 
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2º bimestre 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade 

(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. 

Perguntas norteadoras 

O estudante compreende que uma das possibilidades de perceber os movimentos de rotação 
e translação da Terra é observar a variação na posição e no tamanho da sombra de uma vara 
(gnômon) ao longo do dia e ao longo do ano? Compreende que a inclinação do eixo de 
rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol também é um fator que 
influencia as variações da sombra do gnômon? Sabe diferenciar o movimento de rotação do 
movimento de translação, relacionando cada um deles com fenômenos observáveis na 
Terra?  

 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade (EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra. 

Perguntas norteadoras 

O estudante é capaz de selecionar e elaborar argumentos que comprovem a esfericidade da 
Terra? Ele consegue perceber que fotos de satélite, viagens de circum-navegação, a sombra 
da Terra na Lua durante o eclipse lunar, entre outras, são evidências do formato esférico da 
Terra?  

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Célula como unidade de vida 

Habilidade 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos. 

Perguntas norteadoras 

O estudo da célula e de sua organização básica possibilitou ao estudante identificar as 

estruturas que compõem as células? Ele é capaz de relacionar cada uma dessas estruturas às 

suas funções? O estudante consegue explicar como o trabalho conjunto dessas unidades 

estruturais e funcionais possibilita todas as atividades que os seres vivos realizam? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Célula como unidade de vida 

Habilidade 
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), 
que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de 
organização. 

Perguntas norteadoras 

O estudante é capaz de analisar e entender ilustrações e/ou modelos que representam os 
níveis de organização dos seres vivos? Ele consegue concluir que as células se agrupam 
formando os tecidos, os tecidos podem se agrupar formando os órgãos, um grupo de órgãos 
que trabalham em conjunto e de forma harmoniosa constitui um sistema e que o conjunto 
de sistemas constitui o organismo?  
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3º bimestre 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e 
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. 

Perguntas norteadoras 

O estudante reconhece as estruturas básicas do sistema nervoso? Ele compreende as 
funções dessas estruturas? A partir disso, o estudante consegue justificar o papel desse 
sistema na sustentação e movimentação do corpo, bem como na interpretação de 
informações sensoriais (visão, audição, olfato, gustação e tato)? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Lentes corretivas 

Habilidade 
(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na 
interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, 
selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. 

Perguntas norteadoras 

O estudante consegue explicar a importância da captação e interpretação de imagens, por 
meio da visão, na interação dos animais, inclusive seres humanos, com o meio em que 
vivem? Compreende como é estruturado o olho humano, seu funcionamento e as causas 
dos defeitos de visão (como miopia, hipermetropia, astigmatismo e catarata)? É capaz de 
selecionar lentes adequadas para corrigir alguns desses problemas e entender como elas 
funcionam? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam 
da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. 

Perguntas norteadoras 

O estudo da interação entre os sistemas locomotor e nervoso contribuiu para que o 
estudante entendesse como os sistemas muscular e ósseo atuam, em interação com o 
sistema nervoso, na sustentação e movimentação do corpo de seres humanos e de outros 
animais? O estudante consegue criar hipóteses do que aconteceria caso algum desses 
sistemas sofresse algum tipo de problema? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por 
substâncias psicoativas. 

Perguntas norteadoras 

O estudo das substâncias psicoativas permitiu que o estudante entendesse como as drogas, 
lícitas (álcool e fumo) e ilícitas (maconha, crack, cocaína, etc.), podem afetar o 
funcionamento do sistema nervoso? O estudante é capaz de reconhecer os prejuízos à 
saúde decorrentes do uso dessas substâncias? 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 6º ano 

Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

4º bimestre 

Unidade temática Matéria e energia  

Objeto de 
conhecimento 

Misturas homogêneas e heterogêneas 

Habilidade 
(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais 
(água e sal, água e óleo, água e areia etc.). 

Perguntas norteadoras 

O estudo de misturas homogêneas e heterogêneas contribuiu para que o estudante 
compreendesse a diferença entre os tipos de misturas? O estudante consegue identificar e 
classificar misturas homogêneas e heterogêneas e prever o tipo de mistura formada pela 
combinação de dois ou mais materiais? 

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações químicas 

Habilidade 
(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de 
misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura 
de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.). 

Perguntas norteadoras 
O estudante consegue identificar evidências de transformações químicas baseando-se nas 
mudanças observadas a olho nu, como alteração de cor, ou de outras características do 
material, como liberação de gases, liberação de energia, entre outras?   

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Separação de materiais 

Habilidade 
(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 
heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a 
produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros). 

Perguntas norteadoras 

O estudante compreende os métodos de separação de misturas e consegue selecionar o 
método mais adequado de separação de misturas heterogêneas, de acordo com as 
características dos materiais presentes na mistura? Consegue compreender a importância 
dos métodos de separação de mistura no tratamento da água e do esgoto, na produção de 
sal de cozinha e na destilação de petróleo? 

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Materiais sintéticos  

Habilidade 
(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos 
socioambientais. 

Perguntas norteadoras 

O estudo de materiais sintéticos contribuiu para que o estudante relacionasse a produção de 
medicamentos e outros materiais sintéticos (plásticos e defensivos agrícolas) ao 
desenvolvimento científico e tecnológico? O estudante consegue identificar e avaliar os 
impactos sociais e ambientais causados pelo acúmulo desses materiais sintéticos no meio 
ambiente e propor medidas de redução desses impactos? 
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Anotações para assistência e intervenções pedagógicas 

Principais conquistas apresentadas pelo estudante 

1º bimestre: 

 

2º bimestre: 

 

3º bimestre: 

 

4º bimestre: 

 

Principais dificuldades apresentadas pelo estudante 

1º bimestre: 

 

2º bimestre: 

 

3º bimestre: 

 

4º bimestre: 

 

Ações de acompanhamento de aprendizagem diante das dificuldades apresentadas 

1º bimestre: 

 

2º bimestre: 

 

3º bimestre: 

 

4º bimestre: 

 

 


