
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Estudante: Turma: 

 

Desempenho 

 Habilidades da BNCC 
Bimestre 

1º 2º 3º 4º 
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(EF06CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas 
transformações com base no modelo de constituição submicroscópica.     

(EF06CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.     

(EF06CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do 
átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.     

(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz 
podem ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um 
objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina. 

    

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de 
imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana.     

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e 
aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone 
celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc. 

    

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina 
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças 
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 
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(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. 

    

(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. 

    

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, 
reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados. 

    

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas 
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo 
consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 
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(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar 
na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

    

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

    

(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da 
Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas 
distâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 

    

(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no 
conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos 
desse processo no nosso planeta. 

    

 

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. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

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 

Objeto de 
conhecimento 

Hereditariedade 

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

Perguntas norteadoras 

O estudo da estrutura da vida e evolução contribuiu para que o estudante estabelecesse 
relações entre ancestrais e descendentes, associando os gametas à transmissão das 
características hereditárias? O estudante compreende os conceitos de homozigose e 
heterozigose? Compreende os conceitos de características dominantes e recessivas? Ele 
deduz o genótipo de descendentes com base nas informações sobre a geração parental? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Hereditariedade 

Habilidade 
(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. 

Perguntas norteadoras 

O estudo da vida e evolução contribuiu para que o estudante discutisse as ideias de Mendel 

e a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos? O estudante 

compreende que durante a formação das células reprodutivas ocorre a meiose, e por isso 

cada gameta contém apenas a metade do número de cromossomos das outras células do 

corpo? O estudante soluciona problemas de transmissão de características hereditárias 

considerando os princípios da primeira lei de Mendel? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Ideias evolucionistas 

Habilidade 
(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. 

Perguntas norteadoras 

A comparação das ideias de Lamarck e Darwin sobre a evolução permitiu ao estudante 

entender essas ideias e as falhas de cada uma delas? O estudante é capaz de explicar os 

fundamentos que sustentam as ideias de Lamarck e de Darwin? O estudante reconhece a 

importância das teorias evolucionistas propostas pelos dois cientistas para explicar a 

diversidade biológica? 
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Ciências – 9º ano 

Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Ideias evolucionistas 

Habilidade 
(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. 

Perguntas norteadoras 

O estudante discute a atuação da seleção natural considerando a evolução e a diversidade 

de espécies? Percebe que a seleção natural atua mantendo ou eliminando características? O 

estudante reconhece que características selecionadas na geração parental são transmitidas 

aos descendentes por meio da reprodução? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles 
relacionados. 

Perguntas norteadoras 

O estudante é capaz de usar argumentos para justificar a importância das unidades de 

conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional? O estudante 

reconhece os diferentes tipos de unidades de conservação, cada qual com suas 

características, normas e objetivos? 

 

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

Perguntas norteadoras 

O estudante identifica ações individuais e coletivas que colaboram para a sustentabilidade 

de cidades e comunidades? Propõe iniciativas para a solução de problemas ambientais, como 

ações de consumo consciente, economia de energia ou redução de lixo? 
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2º bimestre 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Estrutura da matéria 

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

Perguntas norteadoras 

O estudante compreende os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr? 
Reconhece a ordem cronológica de concepção dos modelos atômicos, identificando os 
pensamentos e as evidências científicas que levaram ao aprimoramento desses modelos? O 
estudante compreende os aprimoramentos de um modelo mais recente em comparação com 
modelos anteriores? Percebe que conceitos como elétron, núcleo, próton e nêutron foram 
criados e aprimorados com a evolução do conhecimento acerca da estrutura da matéria? 

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Estrutura da matéria 

Habilidade 
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas 
transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. 

Perguntas norteadoras 
O estudante nomeia e compreende as diferentes mudanças de estado físico? Identifica 
exemplos cotidianos de cada uma dessas mudanças? É capaz de explicar as mudanças de 
estado físico a partir da organização submicroscópica da matéria? 

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Aspectos quantitativos das transformações químicas 

Habilidade 
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

Perguntas norteadoras 

O estudante compreende as leis de Lavoisier e Proust e é capaz de aplicá-las para quantificar 

os reagentes e produtos envolvidos em uma reação química? Reconhece a existência de uma 

proporção constante entre as massas das substâncias participantes de uma reação química 

e o fato de que o número de átomos de um determinado elemento químico é o mesmo nos 

reagentes e nos produtos?  
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3º bimestre 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade 
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e 
aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone 
celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc. 

Perguntas norteadoras 
O estudante classifica as radiações eletromagnéticas com base em sua frequência, 
identificando as fontes e aplicações de cada tipo de radiação? O estudante discute e avalia 
as implicações de seu uso em diferentes atividades? 

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade 
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina 
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças 
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 

Perguntas norteadoras 

O estudante avalia e discute a importância da aplicação de radiações eletromagnéticas na 
medicina diagnóstica e no tratamento de doenças? Compreende como as diversas áreas da 
saúde se desenvolveram com a aplicação de radiações? O estudante conhece exemplos de 
exames médicos que geram imagens, como a ultrassonografia e a radiografia? Reconhece 
que os exames de imagem fornecem informações sobre estruturas do corpo sem a 
necessidade de se realizarem procedimentos invasivos, como cortes ou cirurgias?   

 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade 
(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz 
podem ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto 
está relacionada também à cor da luz que o ilumina. 

Perguntas norteadoras 

O estudante elabora e executa experimentos que evidenciam como as cores que compõem 
a luz branca podem ser combinadas para obter novas cores? Explica os procedimentos 
escolhidos para realizar o experimento e interpreta os resultados? O estudante compreende 
que os olhos e o cérebro trabalham juntos para perceber as variadas combinações das três 
cores primárias (vermelho, verde e azul) como uma ampla série de cores? O estudante 
elabora e executa experimentos que demonstram que a cor de um objeto está relacionada à 
cor da luz que o ilumina? Explica os procedimentos escolhidos para realizar o experimento e 
interpreta os resultados? Compreende que a cor de um objeto depende das frequências de 
luz que ele absorve e reflete? 
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Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Unidade temática Matéria e energia 

Objeto de 
conhecimento 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade 
(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de 
imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana. 

Perguntas norteadoras 

O estudante reconhece que diversos mecanismos envolvidos na transmissão e na recepção 
de imagem e som, como transmissão de informações de rádio e televisão via satélite e uso 
da internet e de celulares, alteraram profundamente os sistemas de comunicação humana e 
modificaram hábitos da sociedade? Identifica os principais avanços nas telecomunicações 
proporcionados pela introdução de novas tecnologias e pelo uso das radiações 
eletromagnéticas, como a agilidade na troca de informações, a facilidade de contato com 
pessoas de diferentes partes do mundo e a possibilidade de enviar, receber e armazenar 
grande quantidade de dados?   
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4º bimestre 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Astronomia e cultura 

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

Perguntas norteadoras 

O estudante identificou que povos com diferentes culturas têm interpretações próprias do 
céu e elaboram suas explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar? O 
estudante relaciona as observações das constelações feitas por diferentes povos com as 
explicações sobre a origem da Terra, do Sol e do Sistema Solar? Ele identificou a importância 
da leitura do céu para a realização de diversas atividades humanas tais como a agricultura, a 
caça, o mito, a orientação espacial, a orientação temporal, etc. em diferentes culturas? 

 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Ordem de grandeza astronômica 
Evolução estelar 

Habilidade 
(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no 
conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse 
processo no nosso planeta. 

Perguntas norteadoras 

O estudante identifica que o Sol é uma estrela e que passa por transformações ao longo de 
seu ciclo evolutivo? O estudante descreve os principais acontecimentos de cada etapa da 
evolução do Sol – origem, transformação em gigante vermelha, transformação em anã 
branca e fim – e reconhece os efeitos desses acontecimentos no planeta Terra: manutenção 
do efeito estufa e iluminação do planeta no estágio atual do Sol e aumento de temperatura 
e evaporação de toda a água líquida da Terra quando esse astro se tornar uma gigante 
vermelha?  

 

Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo 
Ordem de grandeza astronômica 

Habilidade 
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na 
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

Perguntas norteadoras 

O estudante identifica os diferentes elementos que compõem o Sistema Solar (Sol, planetas, 
planetas-anões, satélites, corpos menores)? Diferencia os planetas rochosos dos planetas 
gigantes gasosos? Identifica características dos planetas e de Plutão, um planeta-anão? O 
estudante compreende a grandeza no Universo, considerando a localização do Sistema Solar 
na Via Láctea, e dessa galáxia no Universo? 
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Unidade temática Terra e Universo 

Objeto de 
conhecimento 

Vida humana fora da Terra 

Habilidade 
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da 
Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas 
distâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 

Perguntas norteadoras 

O estudante compreende quais são as condições necessárias à vida, como existência de água 
líquida, temperatura adequada à sobrevivência dos seres vivos, entre outras condições? 
Percebe que os astrônomos investigam as características de outros planetas e também de 
exoplanetas para verificar onde existem condições favoráveis à vida? O estudante reconhece 
que o transporte de pessoas a locais fora da Terra é limitado também pela viabilidade de 
realização de viagens interplanetárias e interestrelares? 
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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: 

 

 


