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Ficha de acompanhamento das aprendizagens 
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Professor: 

Estudante: Turma: 

 

Desempenho 

 

 

 Habilidades da BNCC 
Bimestre 

1º 2º 3º 4º 
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(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos 
de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.     

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

(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, 
rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia 
elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). 

    

(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência 
(descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada 
equipamento no consumo doméstico mensal. 

    

(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola 
e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de 
sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo 
responsável. 

    

(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, 
hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, 
e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 
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(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação 
aos mecanismos adaptativos e evolutivos.     

(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando 
a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso.     

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e 
justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do 
método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). 

    

(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de 
algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção.     

(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade 
humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).     
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(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra 
e Lua. 

    

(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel 
da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das 
estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. 

    

(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e 
ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra.     

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

(EF08C0I16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a 
partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela 
intervenção humana. 

    

 

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 Vida e evolução 

Objetos de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

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

Perguntas norteadoras 

O estudante reconheceu diferenças nos processos reprodutivos de diferentes organismos? 
Os estudantes compreenderam que na reprodução assexuada os descendentes são 
geneticamente idênticos ao indivíduo que lhes deu origem, enquanto na reprodução sexuada 
os descendentes apresentam variabilidade genética? Eles reconhecem que certos seres vivos 
se reproduzem tanto de forma assexuada quanto sexuada? Os estudantes compreenderam 
que a variabilidade genética pode conferir vantagens aos indivíduos de uma espécie, como, 
por exemplo, aumentar as chances de certos indivíduos sobreviverem a uma doença? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objetos de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a 
atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. 

Perguntas norteadoras 

Os estudantes reconhecem as principais transformações que ocorrem nos meninos e nas 

meninas durante a puberdade e sabem quais hormônios sexuais participam dessas 

transformações? O estudo dessas transformações contribuiu para que os estudantes 

compreendessem a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso em seus próprios 

corpos? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objetos de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e 

justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do 

método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Perguntas norteadoras 

O estudo da eficácia, recomendações, vantagens e desvantagens de diferentes tipos de 

métodos contraceptivos e para a prevenção da transmissão de DST contribuiu para que os 

estudantes se conscientizassem sobre a responsabilidade que parceiros têm na utilização 

desses métodos? O estudo desses conteúdos conferiu maior autonomia e responsabilidade 

aos estudantes para agir na prevenção de DST e da gravidez precoce? 
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Unidade temática Vida e evolução 

Objetos de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de 

algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. 

Perguntas norteadoras 

O estudo dos principais sintomas, modos de transmissão e o tratamento de DST, com ênfase 

na aids, contribuiu para que os estudantes compreendessem a importância de ter estratégias 

para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis? O estudo desses conteúdos 

conferiu maior autonomia e responsabilidade aos estudantes para agir na prevenção de DST? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objetos de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade 

humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

Perguntas norteadoras 

O estudante consegue reconhecer que o sexo na espécie humana vai além dos aspectos 

biológicos e reprodutivos? O estudo das diferentes formas de relacionamento entre as 

pessoas favoreceu o desenvolvimento de respeito, empatia e valorização da diversidade? O 

estudante valoriza a importância do consentimento em uma relação sexual e a 

responsabilidade envolvida em diferentes tipos de relacionamento?  
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2º bimestre 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Habilidade 
(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e 
Lua. 

Perguntas norteadoras 

O estudante justifica, por meio de modelos, a ocorrência dos eclipses solar e lunar e das fases 
da Lua, tomando como base as posições relativas entre Sol, Terra e Lua? O estudante 
compreende que a Lua percorre uma trajetória ao redor da Terra e que o plano de órbita 
lunar é inclinado em relação ao plano de órbita da Terra? O estudante relaciona os diferentes 
aspectos da Lua no céu a suas respectivas fases? Ao montar os modelos que representam os 
eclipses, ele posiciona corretamente os astros envolvidos nesse fenômeno e reconhece qual 
astro barra a luz solar e qual astro é sombreado? Ao montar o modelo que representa as 
fases da Lua, o estudante nota a variação na iluminação da Lua conforme ela percorre sua 
trajetória ao redor da Terra? O estudante identifica que o eclipse solar ocorre quando a Lua 
fica entre a Terra e o Sol, e o eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol? 

 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Habilidade 
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel 
da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações 
do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. 

Perguntas norteadoras 

O estudante compreende que, devido à inclinação do eixo de rotação da Terra e do seu 
movimento de translação, os raios solares atingem a superfície terrestre com diferentes 
ângulos e intensidades, ocasionando as estações do ano? O estudante consegue representar 
os movimentos de rotação e translação da Terra por meio de modelos tridimensionais? 

 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Clima 

Habilidade 
(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e 
ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra. 

Perguntas norteadoras 

Os estudantes relacionam o aquecimento desigual causado pelo formato esférico da Terra e 

pelos seus movimentos (rotação e translação) aos padrões de circulação das correntes de ar 

e das correntes marítimas? Os estudantes compreendem que, em função do aquecimento 

desigual causado pelo formato esférico da Terra, em geral, as temperaturas médias são mais 

altas na região do equador e diminuem em direção aos polos? Eles compreendem que esse 

aquecimento desigual gera diferenças na pressão atmosférica sobre a superfície terrestre, 

responsáveis pela formação de ventos que movimentam as massas de ar? Os estudantes 

identificam que as correntes marítimas frias e quentes se deslocam em direções diferentes? 
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Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Clima 

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

Perguntas norteadoras 

O estudante identifica os principais fatores da atmosfera envolvidos na previsão do tempo 
(massas de ar, frentes frias ou quentes, umidade do ar, temperatura do ar, pressão 
atmosférica, velocidade e direção dos ventos) e os aparelhos utilizados para medir cada um 
desses fatores? Ele reconhece como esses fatores influenciam o tempo atmosférico? O 
estudante compreende a importância da previsão do tempo para diversas atividades da 
sociedade? O estudante foi capaz de simular situações para medir variáveis envolvidas na 
previsão do tempo, como no uso de um pluviômetro?   
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3º bimestre 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Circuitos elétricos 

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

Perguntas norteadoras 
O estudante consegue construir circuitos elétricos com pilhas/baterias, fios, lâmpadas ou 
outros dispositivos? Compreende as diferenças entre os circuitos em série e em paralelo? 
Identifica a associação paralela como a associação mais comum nas instalações residenciais? 

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação de energia 

Habilidade 
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, 
rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica 
para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). 

Perguntas norteadoras 
O estudante compreende que a energia não é criada nem destruída, mas sim transformada? 
O estudante identifica os tipos de transformações de energia envolvidas em equipamentos 
residenciais e a principal função de cada equipamento? 

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Cálculo de consumo de energia elétrica 

Habilidade 
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos 
no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento 
no consumo doméstico mensal. 

Perguntas norteadoras 

O estudante consegue calcular o consumo de energia elétrica de eletrodomésticos utilizando 
dados de potência e o tempo médio de uso desses equipamentos? Ele converte a potência 
de watt para quilowatt e vice-versa? O estudante percebe que, de acordo com a potência e 
o tempo médio de uso, existem equipamentos que consomem mais energia que outros e, 
portanto, impactam mais a conta de luz?   

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objetos de 
conhecimento 

Cálculo de consumo de energia elétrica 
Uso consciente de energia elétrica 

Habilidade 
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou 
comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade 
(consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. 

Perguntas norteadoras 

O estudante identifica ações que representam o uso sustentável da energia elétrica, como a 
escolha de equipamentos elétricos levando em consideração sua eficiência energética ou 
otimização no uso desses equipamentos para evitar gastos energéticos desnecessários? O 
estudante propõe medidas coletivas para otimizar o uso da energia elétrica em sua escola 
e/ou comunidade? 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

4º bimestre 

Unidade temática Matéria e energia  

Objeto de 
conhecimento 

Fontes e tipos de energia 

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

Perguntas norteadoras 
O estudante diferencia as fontes renováveis de energia das não renováveis e os tipos de 
recursos que se enquadram em cada classificação? Percebe que a energia sofre 
transformações e chega a residências, empresas e espaços públicos como energia elétrica? 

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objetos de 
conhecimento 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia 

Habilidade 
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, 
hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e 
como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

Perguntas norteadoras 

O estudante identifica as principais características das diferentes usinas e reconhece as 
semelhanças e diferenças entre elas? O estudante avalia os impactos socioambientais 
decorrentes da construção e do funcionamento de cada tipo de usina, além de identificar as 
vantagens e desvantagens de cada uma? Ele compreende que a energia gerada nas usinas 
passa por uma rede de distribuição para chegar às casas, empresas e espaços públicos? 

 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Clima 

Habilidade 
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a 
partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela 
intervenção humana. 

Perguntas norteadoras 

O estudante compreende que a intervenção humana causa desequilíbrios ambientais e 
provoca alterações climáticas no planeta Terra? Percebe quais ações impactam 
negativamente o ambiente e dão exemplos de situações em que o clima regional ou global é 
afetado pelas alterações climáticas? O estudante identifica práticas sustentáveis que podem 
ser adotadas para evitar ou amenizar o desequilíbrio ambiental? 
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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: 

 

 


