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Pelo exposto, ensinar Ciências Naturais na educação básica tor-
na-se um compromisso social e cultural que garante à população o 
contato com mais uma das formas de conhecer o mundo em que se 
vive, as relações entre seres e objetos, os diversos fenômenos e, é 
claro, em diferentes escalas.

No ensino das Ciências Naturais, desde os Parâmetros Curriculares Nacionais 
– PCNs (BRASIL, 1997), a! rmava-se a necessidade de que os conhecimentos pré-
vios dos estudantes fossem considerados e que, também, possibilitassem relações 
entre o cotidiano do estudante e as novas construções permitidas pelas abor-
dagens em sala de aula. Apareceram, entre os objetivos do ensino de Ciências 
nos PCNs, ações para experimentar, construir explicações, relatar e comunicar 
fatos e conceitos, valorizar atitudes e comportamentos face aos seres vivos e ao 
ambiente. Essas ações deveriam ser trabalhadas na relação direta com os blocos 
temáticos das Ciências Naturais propostos para o Ensino Fundamental, nos quais 
se pretendiam abordar temas sobre: Ambiente, Ser Humano e Saúde, Recursos 
Tecnológicos e Terra e Universo.

Outra novidade trazida pelos PCNs, que também impactou o ensino de 
Ciências, foram os temas transversais. Esses não eram conteúdos curriculares 
exclusivos do componente, mas representavam aspectos a serem trabalhados a 
! m de que a formação dos estudantes pudesse ocorrer de modo geral e pleno. 
Portanto, ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual 
eram temas propostos transversalmente ao currículo, uma vez que não represen-
tam componentes curriculares do núcleo comum, mas, sim, atitudes que os cida-
dãos expressam em suas atividades.

Mais recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica (BRASIL, 2013) a! rmavam que a formação dos estudantes por meio das 
disciplinas deveria considerar princípios éticos, estéticos e políticos. Da mesma 
forma, por não serem componentes curriculares de uma disciplina especí! ca, 
esses princípios deveriam ser colocados em prática nas diferentes aulas de todas 
as disciplinas que compõem o currículo escolar.
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Ainda na direção de tomar como referência os documentos nacionais nesta 
discussão, é importante dizer que, no cenário atual, a Base Nacional Comum 
Curricular1, ao apresentar o componente curricular de Ciências da Natureza, 
a!rma claramente que o processo investigativo deve ser elemento central da 
formação dos estudantes. Destaca-se que são aspectos desse processo a de!ni-
ção de problemas, o levantamento, a análise e a representação, a comunicação 
e a intervenção.

OBJETIVOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS

O ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental tem o compromisso com 
o desenvolvimento de habilidades importantes para que os estudantes possam 
apreciar a natureza, ter contato com os conhecimentos construídos pelos cientis-
tas ao longo dos tempos, ampliar os conhecimentos que já possuem, desenvolver 
modos de raciocinar sobre acontecimentos e de avaliar situações, aprimorar e 
incrementar formas de analisar situações, considerando a crítica como elemen-
to central, compreender que concepções diferentes podem estar vinculadas aos 
conhecimentos à disposição de um grupo em um dado momento e continuar 
aprendendo ao longo de sua vida, re"etindo sobre o que aprendem e regulando 
seus processos de aprendizagem. Além disso, frente à crescente disponibilidade 
de fontes de informações, o componente curricular de Ciências Naturais pode 
contribuir, também, com o desenvolvimento de critérios que permitam a seleção 
dessas informações de forma justi!cada, a re"exão sobre elas e a tomada de deci-
são de maneira embasada.

É importante colocar em cena que as ciências são um conjunto de áreas que 
constroem conhecimentos sobre o mundo em que vivemos. Esses conhecimentos 
geram avanços dos mais variados tipos, podendo impactar, positiva ou negativa-
mente, nosso modo de viver. Não é exagero a!rmar que as condições materiais e 
de produção de formas de viver atuais estão relacionados direta ou indiretamente 
aos conhecimentos produzidos pelas ciências. Do mesmo modo, é possível a!r-
mar que as ciências trazem impacto para nosso bem-estar, para a saúde e para os 
diferentes meios que utilizamos para nos locomover, comunicar e relacionar.

Como áreas de conhecimento, as ciências se desenvolvem por meio de ações 
humanas sendo, portanto, atividades sociais (LONGINO, 1990; 2002). Marcam 
essas atividades, as relações entre as diferentes pessoas e os diferentes grupos que 
estudam fenômenos assemelhados. Nessas relações, o conhecimento é proposto 
e avaliado conforme as práticas anteriormente mencionadas. O processo de apre-
sentação e análise de novas ideias é acompanhado de crítica e de reconhecimento 
dos saberes já existentes.

Ainda que esses processos sejam disciplinados, eles são, ao mesmo tempo, 
criativos e estão relacionados diretamente ao escopo e ao fenômeno em estudo. 
Portanto, não se pode estabelecer que haja um método único e privilegiado por 
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meio do qual os conhecimentos cientí!cos são construídos, mas é possível a!r-
mar que a investigação é a base da construção de conhecimentos em ciências.

Uma investigação em ciências se dá de maneiras variadas e, em muitos casos, 
a ação manipulativa de objetos em laboratórios sequer ocorre, dando lugar à aná-
lise de imagens ou dados produzidos e correspondentes ao fenômeno em estudo. 
O próprio desenvolvimento cientí!co e tecnológico contribuiu para que muitos 
fenômenos, hoje em dia, possam ser observados longe de onde ocorrem e em 
espaços que não condizem diretamente com o âmbito original. O uso de teles-
cópios, por exemplo, ilustra a ação de objetos tecnológicos para novas observa-
ções e, possivelmente, como elementos determinantes para que novos conhe-
cimentos sejam propostos. Contudo, isso não torna a Astronomia uma ciência 
experimental (KNORR-CETINA, 1999), pois os fenômenos, ainda que possam 
ser investigados em laboratório, por meio de imagens cada vez mais so!sticadas, 
não sofrem a interferência humana, não são manipulados pelos cientistas; a ação 
ocorre no conhecimento, pelo estudo de imagens e de informações, na manipu-
lação destes, mas não no objeto. No ambiente educativo, a sala de aula, o labora-
tório de ciências, o pátio, o parque, a sala de leitura, o laboratório de tecnologias 
para aprendizagem e os mais variados espaços tornam-se apropriados para uma 
investigação. Considerando que os problemas em estudo podem ser diversos, a 
adequação ao espaço ocorre na relação com o foco da análise.

Uma investigação em ciências exige que se saiba sobre conhecimentos já 
existentes acerca do fenômeno ou da situação em análise. Para tanto, o acesso a 
livros e revistas especializados, a participação em reuniões e conferências cientí-
!cas e o debate com colegas são atividades que os cientistas realizam para comu-
nicar suas ideias, assim como para conhecer o que as demais pessoas estão cons-
truindo, incorporando esses conhecimentos aos estudos e às novas propostas. 
No ensino das Ciências Naturais, essas ações se desencadeiam pelas interações 
discursivas estabelecidas entre professor e estudantes, explorando conhecimen-
tos prévios e novas construções, incentivando o debate de ideias e o respeito pela 
opinião diferente. Essas ações também ocorrem pela pesquisa orientada sobre 
temas em estudo e pela consulta a livros didáticos, sites especializados, conversas 
e entrevistas direcionadas a públicos diversos, como pessoas de diferentes faixas 
etárias e pro!ssionais que atuam em uma determinada área. Todas essas ativida-
des, seja nas ciências ou na escola, permitem que um rol de novas informações 
seja levantado e considerado para solucionar problemas, construir explicações ou 
responder a questões de investigação.

Uma investigação cientí!ca pode ter seu início bem marcado, mas o !nal 
não ocorre, necessariamente, no momento previsto, assim como pode não 
obter os resultados esperados. Isso não signi!ca que a investigação tenha sido 
malsucedida: imprevistos na coleta de informações, erros de coleta, organiza-
ção e interpretação de dados, além de di!culdades em encontrar evidências 
para um fenômeno que parecia evidente, constituem-se em obstáculos e des-
vios para uma investigação, mas, provavelmente, podem contribuir para que 
novas hipóteses e propostas de estudo sejam construídas. Em aulas de Ciências 
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Naturais, o erro também deve ser concebido como um passo importante para o 
entendimento da situação. Em algumas atividades, sobretudo as experimentais 
manipulativas, o erro representa fator central para que os estudantes possam 
realizar outras variáveis e mesmo analisar quais são aquelas que efetivamente 
interferem no fenômeno em investigação.

Todas essas atividades envolvem práticas cientí!cas importantes de serem 
consideradas para o ensino de Ciências Naturais. Envolver os estudantes em prá-
ticas cientí!cas permitirá que elaborem compreensões sobre os aspectos envol-
vidos na produção de conhecimento cientí!co, tais como: produzir perguntas, 
criar modos imaginativos e sistematizados para respondê-las, coletar, registrar 
e organizar as informações; reconhecer padrões nessas informações que levem a 
possíveis generalizações; propor explicações e soluções para os problemas e justi-
!car, avaliar e re"etir sobre as explicações propostas. Essas são ações que aproxi-
mam os estudantes do modo de atuar no mundo por meio do olhar das Ciências 
Naturais, uma vez que permitem o desenvolvimento de uma postura investigati-
va sobre os fenômenos naturais e sociais. Mais do que isso, os estudantes compre-
endem que essas ações e explicações são diferentes, de acordo com o momento 
histórico e com as diferentes culturas. Além disso, mobilizam saberes e vivências 
das Ciências Naturais em diálogo com outras áreas de conhecimento, ampliando 
a leitura de mundo dos estudantes.

Por outro lado, o exercício das práticas cientí!cas na Educação Básica, além de 
permitir ao estudante incrementar seus conhecimentos sobre o próprio funciona-
mento das ciências, tem papel fundamental no desenvolvimento de habilidades 
de pensamento importantes envolvidas no estabelecimento do raciocínio crítico. 
Ambientes de aprendizagem em que o estudante tem oportunidades de propor, 
criar, elaborar, organizar, registrar, reconhecer, entre outras, ampliam as habilida-
des presentes em sala de aula de Ciências para além da memorização e listagem de 
fatos e conceitos, contribuindo para a formação integral dos indivíduos.

Neste currículo de Ciências Naturais, conteúdos, práticas e contextos se 
entrelaçam com o intuito de promover a Alfabetização Cientí!ca. Para tanto, uti-
lizamos, como referência, três eixos estruturantes – propostos por Sasseron e 
Carvalho (2008) – os quais auxiliam no planejamento de aulas de Ciências que 
dialogam com a concepção proposta neste documento. São eles:

A compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos cientí!cos 
fundamentais.
O primeiro eixo envolve a construção de conhecimentos cientí!cos, em 
adequação ao nível de ensino e à faixa etária, com vistas à aplicação desses 
conhecimentos em situações diversas.
A compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que 
circundam sua prática. 
O segundo eixo está também ligado à compreensão dos processos envolvi-
dos na construção de conhecimento cientí!co, os quais estão relacionados 
aos momentos históricos e às comunidades culturais em que acontecem.
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O entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade 
e ambiente.
O terceiro eixo investiga de que forma as interações entre ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente podem resultar em consequências a serem avaliadas.

Os três eixos estruturantes da Alfabetização Científica são igualmen-
te importantes e vinculam-se à prática de sala de aula do ensino de Ciências, 
devendo ser contemplados com o mesmo investimento nas escolhas curricula-
res, metodológicas e avaliativas, de modo a contribuir com a formação integral 
dos estudantes.

Os eixos estruturantes também são elementos importantes para a consti-
tuição de ferramentas e formas de avaliação. Eles indicam modos diferentes 
de se relacionar com os temas das ciências e trazem, em sua concepção, a per-
cepção de que o conhecimento científico necessário para uma Alfabetização 
Científica inclui os conceitos, as leis, as teorias e os modelos, mas extravasam 
esses tópicos, sendo necessário considerar o papel dos processos de constru-
ção de conhecimento e as relações que interferem nessa construção, as influ-
ências sofridas pelas ciências considerando os contextos sociais, históricos e 
culturais, bem como as influências que as ciências geram na sociedade. Nesse 
sentido, uma avaliação coerente com esses princípios deve considerar a inte-
gração entre essas três dimensões dos objetivos do ensino de Ciências, dando 
espaço para a reflexão sobre os aprendizados que ocorrem ao longo do pro-
cesso de investigação.

ESTRUTURA DO CURRÍCULO DE CIÊNCIAS NATURAIS

A !m de evidenciar a promoção da Alfabetização Cientí!ca, o documento de 
Ciências Naturais está organizado em: abordagens temáticas, práticas cientí!cas, 
eixos temáticos, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento. Esses elementos devem estar presentes em todos os anos escolares do 
Ensino Fundamental. Trata-se de uma estrutura que permite o desenvolvimento 
contínuo e progressivo dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e, como 
consequência, o desenvolvimento da Alfabetização Cientí!ca entre os estudantes. 

As abordagens temáticas trazem, de modo explícito, aspectos epistemo-
lógicos, culturais e sociais envolvidos na construção de conhecimento cien-
tífico. Sua importância reside em tornar evidente que o ensino das Ciências 
Naturais é mais do que o ensino de uma lista de conceitos, leis e teorias. Por 
meio das abordagens temáticas, os objetivos de aprendizagem e desenvol-
vimento podem ser trabalhados, integrando os três eixos estruturantes da 
Alfabetização Científica e colocando em execução as práticas científicas rea-
lizadas em diversos tempos históricos e sociais e suas relações com as dimen-
sões culturais, ambientais e tecnológicas.
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As práticas cientí!cas relacionam-se à constituição de possibilidades para 
que elementos da construção de conhecimento nas ciências sejam explora-
dos. Neste documento, as práticas cientí!cas elencadas associam-se aos ciclos 
de formação dos estudantes, havendo uma progressão entre elas ao longo de 
todo o Ensino Fundamental. De mesmo modo, é esperado que a concretização 
dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, ao apresentarem conceitos 
e práticas das ciências, possibilite a integração de todos os elementos estrutu-
rantes da Alfabetização Cientí!ca. 

Os eixos temáticos relacionam-se de modo muito direto ao primeiro eixo 
estruturante da Alfabetização Cientí!ca e revelam quais os assuntos de ciências 
serão considerados para a formação básica inicial dos estudantes. 

Os objetos de conhecimento derivam dos eixos temáticos, revelando unida-
des de ideias a serem discutidas em cada ano escolar. Considerando a progressão 
do conhecimento, um mesmo objeto de conhecimento pode aparecer em dife-
rentes anos da escolarização, pois sua abordagem, levando em conta as práticas 
cientí!cas, estará submetida a mudanças que permitem um novo olhar para o 
assunto e a compreensão de novas dimensões e perspectivas.

Importante ressaltar que o Currículo da Cidade incorporou os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), pactuados na Agenda 2030 pelos países-
-membros das Nações Unidas, como temas inspiradores a serem trabalhados 
de forma articulada com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento nos 
diferentes componentes curriculares. Nos quadros de objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento há uma correspondência com os ODS relevantes para aquele 
objetivo, seja do ponto de vista temático quanto sob o olhar metodológico e de 
abordagens inovadoras de aprendizado.

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e os ODS expressam 
como cada tema ou unidade de conhecimento pode ser trabalhado em cada ano 
escolar, considerando o contato com as Ciências Naturais que os estudantes já 
tenham tido. Isso marca uma vez mais a progressão na abordagem dos conceitos 
e das práticas no currículo. 

Educadores e estudantes são protagonistas na materialização dos ODS 
como temas de aprendizagem e têm ampla liberdade para também criar pro-
jetos autorais a respeito, assim como buscar parceiros com o objetivo de pro-
mover maior cooperação entre os diferentes atores sociais e da comunidade 
escolar na geração e compartilhamento do conhecimento e da prática. Formas 
de integrar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento com os ODS na 
prática escolar serão detalhadas no documento de orientações didáticas dos 
diferentes componentes curriculares.

Cabe destacar ainda que as abordagens temáticas, as práticas cientí!cas e 
os ODS são pontos fundamentais para a proposição do currículo de Ciências 
Naturais, pois fundamentam a concepção de ensino de Ciências com a !nalidade 
de desenvolver a Alfabetização Cientí!ca durante o Ensino Fundamental para 
uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade.
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ABORDAGENS TEMÁTICAS

As abordagens temáticas propostas neste documento são: 

1. Linguagem, representação e comunicação; 
2. Práticas e processos investigativos; 
3. Elaboração e sistematização de explicações, modelos e argumentos; 
4. Relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; 
5. Contextualização social, cultural e histórica. 

Apesar de serem apresentadas e de!nidas separadamente, é importante destacar 
que são aspectos que se inter-relacionam na construção e no entendimento do 
conhecimento cientí!co.

1. Linguagem, Representação e Comunicação
A linguagem, a representação e a comunicação são elementos que se encontram 
nas diferentes disciplinas que compõem o currículo do Ensino Fundamental. 
No que tange às Ciências Naturais, o desenvolvimento da linguagem, da repre-
sentação e da comunicação caminha junto com o aprendizado da Língua 
Portuguesa. Apesar disso, há um modo próprio de comunicar e representar no 
mundo cientí!co, em que as palavras, os termos, os símbolos e as inscrições 
diversas se entrelaçam de modo racional e lógico, permitindo a organização de 
informações, a construção de evidências e padrões e a elaboração de modelos e 
explicações sobre os fenômenos naturais. Apropriar-se da linguagem especí!ca 
das ciências, bem como do seu uso na sociedade contemporânea, envolve:

a)  Relatar e apresentar de forma sistemática informações, dados e resulta-
dos, de modo oral, escrito ou multimodal;

b)  Utilizar – de maneira adequada ao ano escolar – procedimentos, suportes e 
linguagens diversos para: ler, coletar, registrar e interpretar informações sobre 
os fenômenos (fotogra!as, desenhos, pinturas, plantas, mapas, esquemas, 
tabelas, textos variados, grá!cos, equações e representações geométricas);

c)  Utilizar as linguagens tecnológicas e computacionais presentes na repre-
sentação de dados e informações cientí!cas nos processos de investigação 
e resolução de problemas;

d)  Praticar a capacidade de argumentação e discussão que abranjam temas 
relacionados às Ciências Naturais, com diferentes grupos de pessoas e em 
diferentes espaços.

2. Práticas e Processos de Investigação
As práticas e os processos de investigação representam modos de fazer ciência. 
Constituem-se de variedades de ações intimamente relacionadas a cada tema 
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investigado. As práticas e os processos de investigação relacionam-se fortemente 
com o desenvolvimento da linguagem cientí!ca, representando e comunicando 
entendimentos sobre os fenômenos. Assim como no âmbito das ciências, a pro-
blematização leva à necessidade de que práticas e processos de investigação sejam 
exercidos no ensino. O contato com tais práticas e processos permite, ainda, que 
a concepção de ciências que se constrói revele o caráter social e cultural do fazer 
cientí!co. Proporcionar aos estudantes momentos que envolvam a resolução de 
problemas por meio de ações investigativas contribui para o desenvolvimento da 
Alfabetização Cientí!ca. É importante ressaltar que existem diversas maneiras de 
conduzir uma investigação, mas o objetivo é o mesmo: permitir que o estudante 
participe ativamente na construção de um entendimento sobre conhecimentos 
cientí!cos na busca pela resolução de um problema. Dessa maneira, desenvolver 
as práticas e os processos de investigação em sala de aula envolve:

a)  Reconhecer as potencialidades de utilização dos espaços da escola, do seu 
entorno e da cidade, para utilizá-los na condução de investigações visando 
à aprendizagem e à produção de conhecimento relacionado à ciência;

b)  Levar em consideração os conhecimentos prévios, analisar demandas e deli-
near problemas para a proposição de questões e para elaboração de hipóteses;

c)  Observar e reconhecer padrões e regularidades em fenômenos e processos 
naturais e antrópicos, considerando que as diferentes formas de resoluções 
de problemas dependem das escalas de tempo e espaço em que os fenôme-
nos e eventos envolvidos acontecem;

d)  Utilizar diferentes ferramentas e recursos para propor as estratégias e 
hipóteses para resolver as situações observadas;

e)  Analisar e comparar diferentes formas de resolução de um mesmo proble-
ma, reconhecendo as diferentes estratégias e hipóteses que foram propostas.

3. Elaboração e Sistematização de Explicações, Modelos e Argumentos
A busca por explicações e modelos norteia a atividade cientí!ca. A estruturação 
desses modelos e explicações é importante, uma vez que os processos argumenta-
tivos auxiliam na apresentação das ideias e em sua avaliação. Os modos de elabo-
ração e sistematização de conhecimentos nas ciências podem ser diversos, assim 
como as práticas e os processos de investigação, mas é característica do conheci-
mento cientí!co a busca por evidências e padrões de regularidades que permi-
tam garantir as conclusões a que se chegam e as previsões que se podem inferir. 
Compreender, construir, organizar e argumentar, por intermédio do raciocínio 
lógico-cientí!co, explanações acerca de temas relacionados às ciências envolve:

a)  Utilizar diferentes recursos e linguagens para análise e representação de 
dados e informações, visando a reconhecer padrões e regularidades;

b)  Construir argumentos com base em informações, dados, evidências, 
modelos e/ou conhecimentos cientí!cos;
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c)  Organizar as informações, elaborar e ampliar argumentos de forma a 
encontrar ou propor mecanismos que expliquem os fenômenos e eventos 
estudados;

d)  Reconhecer que as explicações para os fenômenos e eventos estudados 
dependem das diferentes escalas de tempo e espaço em que eles acontecem;

e)  Articular diferentes conhecimentos para solucionar problemas e interpre-
tar dados, informações e evidências;

f)  Re"etir e avaliar o processo de investigação cientí!ca para se posicionar 
perante suas potencialidades e limites, atuando criticamente em relação às 
situações-problema.

4. Relações entre Ciência,Tecnologia, Sociedade e Ambiente
O ambiente, considerado em grande perspectiva, que abrange o micro e o 
macrocosmo, é objeto pelo qual as ciências se interessam e depreendem esfor-
ços para aprofundar conhecimentos. Essa relação, contudo, não é a única que 
aqui se trata. É importante que o ensino de Ciências Naturais crie oportunida-
des para que os estudantes percebam os diversos modos pelos quais ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente se relacionam e se in"uenciam mutuamen-
te. Essas relações e in"uências constituem e determinam práticas e processos 
de investigação e impactam a vida de todos aqueles, direta ou indiretamente, 
envolvidos com as ciências. Em outras palavras, reconhecer e relacionar que as 
ciências e as tecnologias imbricam-se e in"uem na sociedade e ambiente (e que 
são igualmente impactadas por eles) envolve:

a)  Desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida indi-
vidual, coletiva e socioambiental;

b)  Agir, pessoal e coletivamente, com respeito, equidade, autonomia, responsa-
bilidade, "exibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conheci-
mentos das Ciências Naturais para tomar decisões frente a questões cientí!-
co-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, 
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários;

c)  Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas 
relações com as diversas ciências, seu papel na vida humana e seus impac-
tos na vida social;

d)  Argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente.

5. Contextualização Social, Cultural e Histórica
Todo conhecimento cientí!co é conjectural e está inscrito em contextos sociais, 
culturais e históricos. Esse reconhecimento é importante para que as ciências 
possam ser entendidas como áreas em constante desenvolvimento, cujos conhe-
cimentos são recorrentemente explorados e revisados. As ciências são uma 
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atividade social e, por esse motivo, aspectos culturais e históricos encontram-se 
conectados aos conhecimentos propostos e aos modos de investigar e comuni-
car. Reconhecer a cultura cientí!ca e relacioná-la com as concepções, vivências e 
visões de mundo, oriundas de diversas matrizes culturais que antecedem e convi-
vem com a experiência escolar, envolve:

a)  Associar e discutir explicações e/ou modelos acerca de fenômenos e pro-
cessos naturais em diferentes culturas e momentos históricos;

b)  Reconhecer as ciências como uma construção humana, de caráter provisó-
rio, cultural e histórico;

c)  Compreender a importância dos conhecimentos locais e tradicionais para 
a construção do conhecimento sobre temas cotidianos, com o propósito 
de respeitar e valorizar a diversidade (étnico-racial, gênero e pessoas com 
de!ciência, entre outras) na perspectiva da interculturalidade.

PRÁTICAS CIENTÍFICAS

Especi!cando especialmente as três primeiras dimensões das abordagens temá-
ticas (linguagem, representação e comunicação; práticas e processos de inves-
tigação; elaboração e sistematização de explicações, modelos e argumentos), é 
apresentado outro elemento central que constitui a proposta deste currículo: as 
práticas cientí!cas.

As práticas cientí!cas representam aspectos da construção e da proposição de 
conhecimentos nas ciências que devem ser consideradas para o desenvolvimen-
to da Alfabetização Cientí!ca entre os estudantes (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; 
CRUJEIRAS, 2017; SASSERON; DUSCHL, 2016). Essas práticas são atividades 
vinculadas ao conhecimento de ciências e, em situações de ensino, representam 
o desenvolvimento do conjunto de ações e de processos cognitivos entre os estu-
dantes. Ocorrem e devem ser desenvolvidas, em sala de aula, de modo integrado 
ao conteúdo cientí!co com o qual se trabalha, pois ganham sentido na ação e na 
relação com os fenômenos e objetos em investigação.

Carvalho (2013) propõe que a promoção da liberdade intelectual para os 
estudantes é aspecto importante do ensino de Ciências. Tal liberdade somente é 
gerada e desenvolvida em sala de aula quando o professor oferece condições para 
que os estudantes se envolvam com as discussões em que o conhecimento cien-
tí!co é apresentado e à medida que as ações para a sua construção, bem como 
aspectos que a in"uenciam, também !gurem como elementos centrais do debate. 
De modo sintético, essas ações estariam vinculadas à coleta e à organização de 
dados, à construção e à execução de planos e etapas para o trabalho e à cons-
trução de explicações. Importante menção deve ser feita ao trabalho didático 
com tais ações, o qual depende e demanda discussões para análise de ideias entre 
professor e estudantes, promovendo condições para que atividades epistêmicas, 
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como a proposição, a comunicação, a avaliação e a legitimação de ideias, sejam 
trabalhadas em aula de Ciências (KELLY, 2016).

Considerando esses pressupostos, propomos que as práticas científicas 
no Ensino Fundamental sejam organizadas em três dimensões: Tratamento da 
Informação, Plano de Trabalho e Construção de Explicações.

As práticas cientí!cas devem se tornar mais complexas ao longo da formação 
dos estudantes, revelando oportunidades de contato com práticas e de conhe-
cimento dessas como elementos constituintes da construção de entendimento 
sobre conceitos cientí!cos. Além disso, o movimento de complexi!cação permite 
que os objetos de conhecimento e os fenômenos em análise sejam revisitados ao 
longo da trajetória escolar, ganhando novos contornos e, portanto, novos enten-
dimentos pelos estudantes.

O quadro abaixo esquematiza como as práticas cientí!cas, trabalhadas neste 
currículo, desenvolvem-se ao longo dos ciclos e ao longo do Ensino Fundamental.

QUADRO 1: PROGRESSÃO DAS PRÁTICAS CIENTÍFICAS AO LONGO DOS CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO PLANO DE TRABALHO CONSTRUÇÃO DE EXPLICAÇÃO

Ciclo de Alfabetização
(1o ao 3o ano)

Identificação e classificação de 
informações

Transformação de curiosidades em 
ações de investigação

Construção de relações com base 
em observações e hipóteses

Ciclo Interdisciplinar
(4o ao 6o ano)

Medição, organização e 
comparação de informações

Proposição de ações 
sistematizadas para análise das 
influências em um fenômeno

Representação e comunicação 
de informações e de ideias em 
diferentes linguagens

Ciclo Autoral
(7o ao 9o ano)

Transformação de dados em 
evidências para identificação de 
padrões

Construção de planos de ação 
que considerem a coerência 
entre hipótese e problema de 
investigação

Elaboração de relações entre 
evidências, hipóteses e predições 
para construção de modelos 
explicativos

 
EIXOS TEMÁTICOS

Os eixos temáticos apresentam-se de maneira ampla, reunindo conceitos, leis, 
teorias, modelos e noções das ciências, além de evidenciar proposições que serão 
trabalhadas nas aulas. São eles: Matéria, Energia e suas Transformações; Cosmos, 
Espaço e Tempo; Vida, Ambiente e Saúde. Eles congregam fenômenos e objetos 
de conhecimento das diferentes áreas das ciências, e suas abordagens não se esgo-
tam ao longo de uma sequência de ensino ou de um ano escolar. Por isso, o cur-
rículo de Ciências Naturais desenvolve os três eixos temáticos com os estudantes 
em todos os anos do Ensino Fundamental. 
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1. Matéria, Energia e suas Transformações
Durante o Ensino Fundamental, o trabalho com esse eixo temático permitirá que 
os estudantes se apropriem de ideias centrais, como a constituição e as proprie-
dades da matéria, suas transformações, a conservação da matéria e da energia, 
bem como das diversas formas de se produzir energia. São assuntos que serão 
investigados em escalas de observação que vão do micro ao macro.

Nesse eixo, criam-se condições para a compreensão de como ocorrem os 
"uxos de energia e matéria em diferentes sistemas e os ciclos dos fenômenos 
observados nas Ciências Naturais. Contextualizam-se e problematizam-se o uso 
de diferentes materiais e formas de energia e os meios de produção e consumo 
em diferentes tempos e espaços, os quais possibilitam ao estudante re"etir sobre 
a in"uência das ações humanas no ambiente em que está inserido, para tomar 
decisões conscientes que considerem aspectos sociais, ambientais, políticos e 
econômicos. Com isso, amplia-se o conceito de matéria e energia, percebendo-se 
que a matéria é cíclica, que novos componentes são formados a partir daqueles já 
existentes e que a energia "ui de maneira unidirecional em um sistema.

Ao longo dos anos escolares do Ensino Fundamental, os estudantes desen-
volverão a percepção de que a matéria, a energia e suas transformações, como a 
produção e o consumo, são elementos centrais da natureza e de que a socieda-
de interfere e manipula esses aspectos, transformando e produzindo materiais e 
energia em suas diferentes relações.

2. Cosmos, Espaço e Tempo
A grandiosidade do Universo sempre fez com que o ser humano tivesse interesse 
em investigar o céu e seus mistérios. As ciências possibilitam reconhecer galá-
xias, estrelas, planetas e suas interações. Permitem classi!car e explicar processos 
de modi!cações que o planeta foi sofrendo ao longo dos tempos e identi!cam 
in"uências dos movimentos dos corpos para fenômenos observados e presencia-
dos aqui no planeta Terra, bem como as in"uências desses muitos movimentos 
para a vida dos diferentes seres.

Para entender os fenômenos da natureza, é importante compreender tam-
bém sua origem. Nessa perspectiva, discutir o cosmos é, antes de tudo, conhecer 
de onde vieram o tempo, o espaço e toda a matéria que se conhece e como se 
deram suas primeiras transformações, inclusive aquelas que permitiram a ocor-
rência de vida no planeta Terra.

Com isso, possibilita-se que sejam percebidos os diversos espaços e tempos e 
as inúmeras maneiras de mensurá-lo, de modo que se reconheça que, em vários 
casos, as dimensões humanas não são su!cientes para explicar a natureza.

Nesse caminho, o estudo de Cosmos, Espaço e Tempo, além de propor ao 
estudante a aquisição de conceitos especí!cos, permitirá a re"exão sobre a ori-
gem de tudo que o cerca, as dinâmicas do Universo e a imensidão que é o cosmos.
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3. Vida, Ambiente e Saúde
Um dos objetos de estudo das Ciências Naturais é a vida, considerando suas dife-
rentes escalas, manifestações e suas interações com o ambiente. É central desen-
volver a compreensão de que a vida é, ao mesmo tempo, o resultado de eventos 
que envolvem a transformação de matéria e energia e a causa que explica deter-
minadas características do planeta Terra. Compreender os fenômenos envolvidos 
na origem e história evolutiva dos seres vivos contribui para o entendimento de 
quais fatores são essenciais para a existência da vida no planeta e também para 
depreender os processos associados aos seres vivos que interferem nas caracte-
rísticas abióticas do planeta. O ser humano deve ser entendido como parte inte-
grante do ambiente, sendo in"uenciado pelas dinâmicas naturais e as in"uen-
ciando. O corpo humano é visto de maneira integrada e como aquele que vive em 
relação com os demais seres vivos.

Para além dos aspectos biológicos, o ambiente e os seres vivos, incluindo o ser 
humano, devem ser compreendidos na sua inter-relação com os aspectos sociais 
e históricos. Nessa direção, a ideia de sustentabilidade reforça um sentimento de 
corresponsabilidade e de constituição de valores éticos, permitindo ao estudante 
discutir sobre a disponibilidade de recursos naturais e seu uso consciente, além 
de compreender o impacto das relações entre produção e consumo, a !m de que 
se posicione criticamente frente a temas da atualidade. Ademais, é importante 
o desenvolvimento da consciência do próprio corpo, incluindo o seu funciona-
mento, cuidados com a saúde e o respeito a si mesmo e ao outro, em busca da 
melhoria da qualidade de vida individual, coletiva e ambiental, enfatizando o res-
peito à diversidade que constitui a sociedade em todas as suas dimensões, seja 
em relação à orientação sexual, identidade de gênero, relações étnico-raciais e 
culturais, pessoas com de!ciência, entre outras. É preciso, ainda, considerar os 
conhecimentos tradicionais, especialmente aqueles ligados às questões de saúde 
e que in"uenciaram o desenvolvimento da medicina, farmacologia e da melhoria 
na qualidade de vida.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Os objetos de conhecimento explicitam os conteúdos do componente curricu-
lar a serem trabalhados em sala de aula, os quais estão diretamente relacionados 
aos eixos temáticos, concretizando-os, à medida que se apresentam os conceitos, 
processos e fenômenos que serão abordados.

Neste documento, os objetos de conhecimento apresentam objetos e fenôme-
nos do mundo natural que serão abordados com os estudantes ao longo dos anos 
do Ensino Fundamental. Eles marcam os temas das ciências e, portanto, especi!-
cam os eixos temáticos.

No quadro 2, é possível visualizar a progressão dos objetos de conheci-
mento por ano de acordo com o aumento da complexidade e abstração ao 
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longo dos ciclos. Ressalta-se que objetos relacionados aos três eixos temáticos 
são intencionalmente inseridos e integrados ao longo de todos os anos do 
Ensino Fundamental.

No eixo temático Matéria, Energia e suas Transformações, no 1o ano o foco é 
o reconhecimento de materiais no cotidiano e suas características, para no 2o ano, 
examinar as propriedades e a relação delas com o uso. No 3o ano, serão estuda-
das as transformações de materiais e a relação deles com o ambiente. No 4o ano, 
a ênfase é posta na classi!cação de mudanças e de transformações de materiais 
e de energia. No 5o ano, estudam-se as relações entre seres vivos e ambiente na 
produção e uso de energia. O enfoque no 6o ano é no trabalho com os materiais 
que constituem o planeta, especialmente o solo. No 7o ano, considera-se que os 
materiais são compostos por substâncias. No 8o ano, introduz-se a ideia de trans-
formação química com produção de novas substâncias no nível macroscópico e, 
no 9o ano, aprofunda-se o conceito de transformação química, agora trazendo 
em questão os aspectos microscópicos da constituição da matéria.

Com relação ao eixo temático Cosmos, Espaço e Tempo, inicia-se no 1o ano 
o estudo da luz e da sombra e, assim, da Terra e do Sol. No 2o ano, Sol e Terra 
são observados em sua interação, e as sombra começam a ser analisadas por 
seu tamanho e a relação disso com o foco de luz. No 3o ano, entra em estudo o 
Sistema Sol, Terra e Lua e os movimentos da Terra. No 4o ano, estuda-se outros 
planetas do sistema solar, assim como os movimentos da Terra e da Lua e suas 
fases. No 5o ano, o foco são a formação do planeta Terra e os movimentos no 
sistema solar, em especial, os eclipses. No 6o ano, a abordagem também está com 
foco na formação das rochas e do solo, o que possibilita um diálogo com o eixo 
Matéria, Energia e suas Transformações. Além disso, espera-se a compreensão 
do Sistema Sol, Terra e Lua por meio dos processos de dia, noite e fases da Lua. 
No 7o ano, o mesmo sistema sustenta entendimentos sobre eclipses, marés e esta-
ções do ano. No 8o ano, o enfoque recai nos fatores envolvidos na determinação 
do clima terrestre, que envolve a análise de diversas variáveis e fenômenos em 
conjunto, e, no 9o ano, abstrair modelos sobre a origem do Universo fecha o ciclo 
nesse eixo temático.

O eixo temático Vida, Ambiente e Saúde contempla temas tradicionalmen-
te trabalhados no Ensino Fundamental e que, neste currículo, ganham um novo 
contorno ao serem integrados ao longo de todos os anos e articulados aos outros 
dois eixos temáticos. Entre o 1oe o 3o ano, por exemplo, há o trabalho com aspec-
tos relacionados ao corpo humano que, além das discussões tradicionais sobre 
composição e funcionamento, é acrescido de abordagens em que sua relação com 
o ambiente está em foco. No 4o ano, esse tema passa a ser estudado considerando 
a relação entre alimentação, atividade física e saúde. No 5o ano, são discutidas as 
ações e as in"uências humanas no ambiente, assim como funções e características 
dos sistemas que compõem o corpo humano. Também nesse eixo, o conceito de 
adaptação, por exemplo, encontra-se em um contexto mais especí!co no 6o ano, 
relacionado à adaptação das plantas ao solo, o que permitirá discutir aspectos da 
alimentação humana e dos sistemas do corpo humano relacionados. No 7o ano, 

book.curriculo SME_CIENCIAS_AF.indb   80 17/11/17   18:18



81PARTE 2 – CIÊNCIAS NATURAIS

discute-se adaptação na perspectiva da biodiversidade. No 8o ano, adaptação será 
trabalhada nos aspectos que envolvem as relações entre os sistemas sensoriais e 
o clima no planeta. Já no 9o ano, adaptação é trazida à luz da seleção natural. A 
partir da ideia de célula no 6o ano, constroem-se compreensões sobre os sistemas 
do corpo humano ao longo de todo o Ciclo Autoral, passando pela reprodução 
no 7o ano, até que, no 9o ano, a reprodução é concebida na perspectiva da origem 
da vida e da hereditariedade.

Os três eixos temáticos são permeados por conteúdos relativos à avaliação 
das in"uências que ações antrópicas podem receber e trazer ao ambiente e à ela-
boração de possíveis soluções para acompanhamento e mitigação dessas in"uên-
cias, bem como de re"exões sobre as tecnologias que envolvem nossa vida coti-
diana e que são resultado de aplicação de conhecimento cientí!co e da natureza 
histórica e contextual da produção do conhecimento cientí!co.
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EIXO TEMÁTICO
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO CICLO INTERDISCIPLINAR CICLO AUTORAL

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO 6° ANO 7° ANO 8° ANO 9° ANO

Matéria, 
Energia e suas 
Transformações

Características e 
propriedades dos 
materiais.
Fontes de energia 
e consumo.
Materiais e 
ambiente.

Propriedades e 
transformações 
dos materiais
Uso e 
conservação 
de materiais e 
recursos.

Transformação 
de materiais 
para novos 
usos.
Luz, som e a 
relação com 
objetos.
Água no 
ambiente: uso, 
tratamento e 
poluição.

Reversibilidade e 
irreversibilidade.
Recursos 
renováveis  
e não renováveis.
Transformações 
de energia.

Elementos 
ambientais e 
sua influência 
em materiais e 
seres vivos.
Seres vivos: 
transporte e 
transformações 
de energia.
Produção de 
combustíveis.

Propriedade dos 
materiais.
Composição e 
permeabilidade  
do solo.
Fotossíntese.
Respiração celular.
Decomposição.
Ciclagem de 
materiais no 
ecossistema.
Fluxo de energia  
no ecossistema.

Constituição dos materiais por 
substâncias.
Misturas homogêneas  
e heterogêneas.
Movimento.

Transformação química: formação 
de novos materiais e substâncias.
Mudanças de estados físicos  
da matéria.
Máquinas simples.
Equilíbrio termodinâmico.
Ondas: luz e som.

Elementos químicos, átomos  
e estrutura da matéria.
Transformação química em termos 
de recombinação de átomos.
Eletricidade e matriz energética.
Magnetismo.
Eletromagnetismo.

Cosmos; Espaço 
e Tempo

Luz e sombra.
Sol, Lua e 
estrelas.

Sombras: 
posição e 
tamanho.
Sol e Lua: 
observações do 
céu.

Movimentos da 
Terra.
Sistema Sol, 
Terra e Lua.

Características 
do planeta Terra.
Sistema 
Terra e Lua: 
movimentos.
Planetas do 
sistema solar.

Formação do 
planeta Terra.
Sol e demais 
estrelas: 
características.
Sistema solar e 
movimentos.
Sistema Sol, 
Terra e Lua: 
eclipses

Formação  
de rochas e solos.
Estrutura  
geológica  
da Terra.
Dia, noite  
e fases  
da Lua.

Propriedades e escalas dos corpos 
no sistema solar.
Eclipses, marés e estações do ano.
Medidas de tempo.
Velocidade.

Clima.
Previsão do tempo.
Efeito estufa.
Camada de ozônio.

Origem do Universo e da Terra.
Gravidade.
Exploração do espaço  
pelo ser humano.

Vida, Ambiente 
e Saúde

Reconhecimento 
de partes do 
corpo humano.
Seres vivos e 
ambiente.

Corpo 
humano, seu 
funcionamento 
e cuidados.
Seres vivos de 
seu cotidiano.
Plantas e sua 
constituição.

Corpo humano, 
hábitos e 
saúde.
Mudanças nos 
seres vivos e o 
ambiente

Alimentação, 
atividade física e 
saúde.
Células: estrutura 
e funcionamento.
Microrganismos: 
características e 
funcionalidade.
Relações entre 
seres vivos

Funções e 
características 
de órgãos e 
sistemas do 
corpo humano.
Ações e 
influências 
humanas no 
ambiente.
Saúde: doenças 
contagiosas e 
vacinação.

Célula como 
 unidade da vida.
Adaptações dos 
vegetais ao solo.
Relação presa- 
predador e  
dinâmica  
populacional.
Sistemas digestório, 
respiratório,  
circulatório  
e excretor humano.
Digestão,  
respiração,  
circulação e  
excreção em  
diversos seres vivos.
Alimentação humana: 
valores nutricionais, 
conservação de 
alimentos e dietas.

Locomoção e sistemas  
locomotores em diversos  
seres vivos.
Sistema esquelético  
no ser humano.
Reprodução em diversos  
seres vivos.
Adaptação.
Interações ecológicas.
Sucessão ecológica.
Biodiversidade.
Sistema endócrino e puberdade.
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs)  
e métodos contraceptivos.
Identidade de gênero  
e orientação sexual.

Impactos da alteração  
do clima nos ecossistemas.
Sistema nervoso e órgãos sensoriais 
de diversos seres vivos.
Sistema nervoso e órgãos sensoriais 
do ser humano.
Drogas e sistema nervoso.
Sistema imunológico e vacinas.
Vacinação e saúde pública.

Origem da vida na Terra.
Hereditariedade e genética 
(cromossomo, gameta,  
gene e alelo).
Seleção natural  
e processos evolutivos.
Seleção artificial.
Engenharia genética e bioética.

QUADRO 2: PROGRESSÃO DOS OBJETOS DE CONHECIMENTO AO LONGO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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83PARTE 2 – CIÊNCIAS NATURAIS

EIXO TEMÁTICO
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO CICLO INTERDISCIPLINAR CICLO AUTORAL

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO 6° ANO 7° ANO 8° ANO 9° ANO

Matéria, 
Energia e suas 
Transformações

Características e 
propriedades dos 
materiais.
Fontes de energia 
e consumo.
Materiais e 
ambiente.

Propriedades e 
transformações 
dos materiais
Uso e 
conservação 
de materiais e 
recursos.

Transformação 
de materiais 
para novos 
usos.
Luz, som e a 
relação com 
objetos.
Água no 
ambiente: uso, 
tratamento e 
poluição.

Reversibilidade e 
irreversibilidade.
Recursos 
renováveis  
e não renováveis.
Transformações 
de energia.

Elementos 
ambientais e 
sua influência 
em materiais e 
seres vivos.
Seres vivos: 
transporte e 
transformações 
de energia.
Produção de 
combustíveis.

Propriedade dos 
materiais.
Composição e 
permeabilidade  
do solo.
Fotossíntese.
Respiração celular.
Decomposição.
Ciclagem de 
materiais no 
ecossistema.
Fluxo de energia  
no ecossistema.

Constituição dos materiais por 
substâncias.
Misturas homogêneas  
e heterogêneas.
Movimento.

Transformação química: formação 
de novos materiais e substâncias.
Mudanças de estados físicos  
da matéria.
Máquinas simples.
Equilíbrio termodinâmico.
Ondas: luz e som.

Elementos químicos, átomos  
e estrutura da matéria.
Transformação química em termos 
de recombinação de átomos.
Eletricidade e matriz energética.
Magnetismo.
Eletromagnetismo.

Cosmos; Espaço 
e Tempo

Luz e sombra.
Sol, Lua e 
estrelas.

Sombras: 
posição e 
tamanho.
Sol e Lua: 
observações do 
céu.

Movimentos da 
Terra.
Sistema Sol, 
Terra e Lua.

Características 
do planeta Terra.
Sistema 
Terra e Lua: 
movimentos.
Planetas do 
sistema solar.

Formação do 
planeta Terra.
Sol e demais 
estrelas: 
características.
Sistema solar e 
movimentos.
Sistema Sol, 
Terra e Lua: 
eclipses

Formação  
de rochas e solos.
Estrutura  
geológica  
da Terra.
Dia, noite  
e fases  
da Lua.

Propriedades e escalas dos corpos 
no sistema solar.
Eclipses, marés e estações do ano.
Medidas de tempo.
Velocidade.

Clima.
Previsão do tempo.
Efeito estufa.
Camada de ozônio.

Origem do Universo e da Terra.
Gravidade.
Exploração do espaço  
pelo ser humano.

Vida, Ambiente 
e Saúde

Reconhecimento 
de partes do 
corpo humano.
Seres vivos e 
ambiente.

Corpo 
humano, seu 
funcionamento 
e cuidados.
Seres vivos de 
seu cotidiano.
Plantas e sua 
constituição.

Corpo humano, 
hábitos e 
saúde.
Mudanças nos 
seres vivos e o 
ambiente

Alimentação, 
atividade física e 
saúde.
Células: estrutura 
e funcionamento.
Microrganismos: 
características e 
funcionalidade.
Relações entre 
seres vivos

Funções e 
características 
de órgãos e 
sistemas do 
corpo humano.
Ações e 
influências 
humanas no 
ambiente.
Saúde: doenças 
contagiosas e 
vacinação.

Célula como 
 unidade da vida.
Adaptações dos 
vegetais ao solo.
Relação presa- 
predador e  
dinâmica  
populacional.
Sistemas digestório, 
respiratório,  
circulatório  
e excretor humano.
Digestão,  
respiração,  
circulação e  
excreção em  
diversos seres vivos.
Alimentação humana: 
valores nutricionais, 
conservação de 
alimentos e dietas.

Locomoção e sistemas  
locomotores em diversos  
seres vivos.
Sistema esquelético  
no ser humano.
Reprodução em diversos  
seres vivos.
Adaptação.
Interações ecológicas.
Sucessão ecológica.
Biodiversidade.
Sistema endócrino e puberdade.
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs)  
e métodos contraceptivos.
Identidade de gênero  
e orientação sexual.

Impactos da alteração  
do clima nos ecossistemas.
Sistema nervoso e órgãos sensoriais 
de diversos seres vivos.
Sistema nervoso e órgãos sensoriais 
do ser humano.
Drogas e sistema nervoso.
Sistema imunológico e vacinas.
Vacinação e saúde pública.

Origem da vida na Terra.
Hereditariedade e genética 
(cromossomo, gameta,  
gene e alelo).
Seleção natural  
e processos evolutivos.
Seleção artificial.
Engenharia genética e bioética.
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84 CURRÍCULO DA CIDADE

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apresentam as !nalidades for-
mativas para cada objeto de conhecimento em cada um dos anos escolares. Eles 
materializam a associação entre os objetos de conhecimento de um determina-
do eixo temático, as práticas cientí!cas e as abordagens temáticas, representan-
do, assim, ações a serem desenvolvidas pelos estudantes ao longo das aulas de 
Ciências Naturais. Além disso, muitos dos objetivos de aprendizagem e desenvol-
vimento deixam clara a relação que se deseja que os estudantes construam com 
outros âmbitos de sua vivência, para além do espaço escolar, com vistas à atuação 
deles em sociedade e ao estabelecimento de atitudes e valores que se associam aos 
conhecimentos das ciências e sua relação com a vida cotidiana.

Nesse sentido, eles explicitam as relações entre conceitos e práticas do conhe-
cimento cientí!co na escola, tendo, como princípio, que se parta do processo de 
construção de entendimento sobre o que sejam as ciências. A demonstração de 
ações que se concretizam em outros âmbitos também permite a constituição de 
relações entre as Ciências Naturais e outros componentes curriculares do Ensino 
Fundamental.

No currículo de Ciências Naturais da Cidade de São Paulo, os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento apresentados para determinado ano do ciclo 
permitem a identificação de temas. Diferentes eixos temáticos e objetos de 
conhecimento podem abordar o mesmo assunto, evidenciando que, apesar de as 
áreas das ciências apresentarem-se separadamente nos eixos temáticos, precisam 
integrar-se para garantir a aprendizagem do estudante.

Na redação dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, estão presen-
tes aspectos das abordagens temáticas, das práticas cientí!cas e dos eixos temá-
ticos. Na !gura 1, essa integração é explicitada, revelando o nível de abrangência 
de cada um dos elementos em relação ao outro. No disco mais externo, estão 
os três eixos estruturantes da Alfabetização Cientí!ca. No segundo disco, estão 
as cinco dimensões das abordagens temáticas. No terceiro disco, as três dimen-
sões das práticas cientí!cas. No quarto disco, encontram-se os eixos temáticos. 
As fronteiras entre os discos e entre os componentes de cada disco (representadas 
pelas linhas pontilhadas) são permeáveis, indicando a articulação entre eles nos 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que se localizam no disco central. 
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Figura 1: Disco dinâmico do currículo de Ciências Naturais: representação da interação entre os diferentes elementos do currículo.
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86 CURRÍCULO DA CIDADE

Os discos giram uns sobre os outros, indicando, por exemplo, que um eixo 
temático está sendo desenvolvido ora sob a perspectiva de uma determinada prá-
tica cientí! ca, ora de outra prática cientí! ca. Possibilitando ainda que elementos 
presentes em diferentes discos estabeleçam relações mais especí! cas entre si, e 
desse modo, modi! cam o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento proposto 
no disco central que incorpora todas as dimensões.  Essa representação foi ins-
pirada na proposição de Dagher e Erduran (2016, p. 155) para as relações entre 
aspectos de natureza da ciência.

Para entender como essa ! gura materializa as relações entre os elementos 
do currículo, vamos tomar como exemplo um dos objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento para o 6º ano do Ensino Fundamental: Desenvolver e usar 
modelos/ representações sobre o Sistema Terra, Lua e Sol para explicar o dia, a 
noite e as fases da Lua. Nele, podemos identi! car os conceitos envolvidos no eixo 
temático Cosmos, Espaço e Tempo. 

Assim, o trabalho será desenvolvido a partir das relações entre o Sistema Sol, 
Terra e Lua e as características do dia, da noite e das fases da Lua. No entanto, 
não é esperado que os estudantes somente descrevam esses conceitos e relações, 
mas que desenvolvam a prática cientí! ca de elaborar representações para expli-
car, que está de acordo com a progressão apresentada na ! gura 1. Ao desenvolvê-
-la, os estudantes estão conhecendo as dimensões 1 e 3 das abordagens temáticas: 
linguagem, representação e comunicação; elaboração e sistematização de expli-
cações, modelos e argumentos. 

Quando associado a outro objetivo do mesmo ano (conhecer explicações 
de diferentes épocas, culturas e civilizações sobre dia, noite e fases da Lua, valo-
rizando a sua relevância histórica e cultural), os mesmos conceitos abordados 
neste eixo temático e as práticas cientí! cas ganham a dimensão 5 da abordagem 
temática: contextualização social, cultural e histórica. Assim, ao desenvolver 
e escolher estratégias didáticas para atingir esses dois objetivos de aprendiza-
gem e desenvolvimento, os professores contemplam os três eixos estruturantes 
da Alfabetização Cientí! ca, representados no disco mais externo da ! gura 1, à 
medida que trabalham com conceitos cientí! cos, processos envolvidos na elabo-
ração do raciocínio cientí! co e suas relações com contextos históricos e culturais.
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