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CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CURRÍCULO DA CIDADE

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

O Ciclo de Alfabetização é marcado pelo contato mais formal 
dos estudantes com modos de organizar códigos e interpretá-los. 
É um novo desvelar de situações vividas e observadas em busca 
de sistematizações que apresentem e representem os conheci-
mentos da sociedade. 

Na perspectiva da Alfabetização Cientí!ca, entendemos que os estudantes 
devem ser instigados a transformar curiosidades em ações de investigação, repre-
sentando modos disciplinados de organizar questões, identi!car elementos do 
mundo natural, comparar situações e objetos, além de classi!cá-los em agrupamen-
tos que permitam a percepção de organizações sistematizadas. Isso deve admitir a 
construção de relações entre observações feitas e hipóteses elaboradas e testadas. 

Em sala de aula, as práticas cientí!cas para o Ciclo de Alfabetização devem 
priorizar a relação que os estudantes têm com o mundo concreto, considerando que 
esse contato é base fundante para a construção de sua percepção sobre o mundo.

Assim, no desenvolvimento do tratamento da informação, devem ser 
fomentadas atividades em que os estudantes organizem e classi!quem dados. 
Identi!cação de características, comparação de qualidades, classi!cação de cate-
gorias, reconhecimento de fatos, localização de informações em diferentes fontes 
e nomeação de atributos são exemplos de ações que os estudantes utilizam para 
tratar a informação que, no caso das Ciências Naturais, constituem-se como fatos 
e fenômenos naturais.

Para o desenvolvimento da prática cientí!ca plano de trabalho no Ciclo de 
Alfabetização, é essencial dar aos estudantes a oportunidade para que a curiosi-
dade, marca tão presente entre eles nesse momento da escolarização, seja trans-
formada em ações de investigação. A concretização desse processo considera que 
ações de investigação estão diretamente vinculadas a boas perguntas. Portanto, 
é característica dessa prática cientí!ca o fato de que as perguntas trazidas pelos 
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estudantes sejam discutidas na busca por construir modos de interagir conscien-
temente com o mundo natural, realizando ações que levem à obtenção de novas 
informações sobre o tema em estudo. Aqui, hipóteses são construídas e analisa-
das na tentativa de avaliar como a intervenção permite que a pergunta que a ori-
ginou seja respondida. Assim, ações de monitoramento de fenômenos, observa-
ção de fatos e registro de dados são exemplos de como o plano de trabalho pode 
ser desenvolvido no Ciclo de Alfabetização.

As observações realizadas, as informações coletadas e organizadas e as hipó-
teses elaboradas e testadas são dados com os quais os estudantes desse ciclo 
devem trabalhar para construir relações – explicações que vão sendo construídas 
e que devem se tornar mais complexas ao longo do Ensino Fundamental.

Considerando esses pressupostos, nos quadros apresentados a seguir, a relação 
entre os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimen-
to permite a concretização das práticas cientí! cas no Ciclo de Alfabetização.

QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
POR ANO DE ESCOLARIDADE NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MATÉRIA, 
ENERGIA E SUAS 
TRANSFORMA-
ÇÕES

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

(EF01C01) Reconhecer características do ambiente e de materiais que 
compõem objetos de uso cotidiano.

(EF01C02) Comparar diferentes materiais e diferentes localidades do 
ambiente, reconhecendo suas características e propriedades.

(EF01C03) Conhecer o fogo como fonte de luz e de calor.

(EF01C04) Investigar a influência da variação de temperatura nas 
transformações em diferentes materiais no cotidiano.

(EF01C05) Reconhecer que a água no ambiente pode ser encontrada em 
diferentes lugares.

(EF01C06) Identificar os materiais reutilizáveis, relacionando-os ao 
consumo de recursos naturais e evitando o uso desnecessário.

(EF01C07) Reconhecer o uso de materiais e recursos naturais em 
diferentes atividades do cotidiano, identificando essas diferenças.

book.curriculo SME_CIENCIAS_AF.indb   89 17/11/17   18:18



90

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CURRÍCULO DA CIDADE

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

COSMOS, 
ESPAÇO E 
TEMPO

Luz e sombra
Sol, Lua e estrelas

(EF01C08) Observar e nomear os astros no espaço, em especial, a Lua, o 
Sol e estrelas.

(EF01C09) Reconhecer o Sol como fonte natural de luz e calor e relacionar 
essas características com sua importância para os seres vivos.

(EF01C10) Investigar a sombra relacionando sua existência à ausência de 
luz.

(EF01C11) Diferenciar os períodos do dia e a escala de tempo próximo.

(EF01C12) Distinguir atividades diárias comumente realizadas durante o 
dia e durante a noite.

VIDA, AMBIENTE 
E SAÚDE

Reconhecimento 
de partes do corpo 
humano
Seres vivos e ambiente

(EF01C13) Localizar e nomear partes do corpo humano, representando-as 
em diferentes linguagens. 

(EF01C14) Reconhecer os órgãos sensoriais e suas funções.

(EF01C15) Caracterizar o uso de materiais e recursos naturais em 
diferentes atividades do cotidiano e reconhecer sua importância para os 
seres vivos.

(EF01C16) Compreender a importância dos elementos naturais (água, 
solo, luz e ar) para os seres vivos.  

(EF01C17) Identificar a presença de seres vivos na escola e em outros 
espaços, distinguindo seres vivos e elementos naturais.

(EF01C18) Identificar diferenças e semelhanças entre as pessoas, 
reconhecendo a importância da valorização, do acolhimento e do respeito 
à diversidade.

 

(EF01C19) Relacionar os cuidados de higiene diária à promoção do bem-
estar e da saúde.

 (continuação)
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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MATÉRIA, 
ENERGIA E SUAS 
TRANSFORMA-
ÇÕES

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

(EF02C01) Reconhecer e comparar as propriedades de massa e volume 
em diferentes materiais de uso cotidiano.

(EF02C02) Planejar a observação de transformações que materiais 
podem sofrer, distinguindo mudanças reversíveis e irreversíveis.

(EF02C03) Comparar as mudanças sofridas por materiais em diferentes 
temperaturas. 

(EF02C04) Propor ações para o descarte adequado de diferentes 
materiais do cotidiano.

(EF02C05) Pesquisar em fontes variadas (internet, livros, revistas, entre 
outras) informações sobre decomposição de materiais para classificá-los 
em perecíveis e não perecíveis.

(EF02C06) Conhecer ações para a conservação de materiais perecíveis.

COSMOS, 
ESPAÇO E 
TEMPO

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

(EF02C07) Observar e registrar a posição do Sol no céu em um mesmo 
horário ao longo de vários dias.

(EF02C08) Relacionar os diferentes períodos do dia com luz e sombra 
e investigar a relação entre a posição do objeto e da fonte de luz para a 
formação de sombra.

(EF02C09) Perceber e registrar as diferentes fases da Lua durante 
determinado período de tempo.
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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

VIDA, AMBIENTE 
E SAÚDE

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

(EF02C10) Reconhecer e comunicar, oralmente, sinais vitais no próprio 
corpo, como batimentos cardíacos, respiração e temperatura.

(EF02C11) Reconhecer a importância da alimentação para os seres vivos, 
identificando-a como necessidade vital.

(EF02C12) Conhecer alguns tipos de alimentos necessários ao 
desenvolvimento do corpo.

(EF02C13) Identificar modos de vida de animais de seu convívio próximo 
e propor, coletivamente, modos de classificá-los.

(EF02C14) Nomear as principais partes de uma planta e investigar a 
importância da luz e da água para elas.

(EF02C15) Reconhecer e registrar modos de prevenir acidentes 
domésticos e na escola, identificando algumas atitudes de segurança 
quanto ao uso e manuseio de materiais.

(EF02C16) Valorizar cuidados com o corpo, relacionando hábitos 
saudáveis ao seu desenvolvimento.

 (continuação)

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MATÉRIA, 
ENERGIA E SUAS 
TRANSFORMA-
ÇÕES

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

(EF03C01) Investigar a solubilidade em misturas, classificando 
semelhanças e diferenças.

(EF03C02) Identificar transformações de energia e variáveis que influem 
nesse fenômeno (por exemplo, ao bater na mesa, transformamos energia 
mecânica em energia sonora).

(EF03C03) Investigar a interação dos objetos de diferentes superfícies 
com a luz, reconhecendo que objetos mais lisos e brilhantes têm maior 
capacidade para refleti-la.

(EF03C04) Pesquisar em fontes variadas (internet, livros, revistas, entre 
outras) informações sobre o ciclo da água e analisar sua influência nas 
sensações térmicas vivenciadas (por exemplo, dias secos e dias úmidos).

(EF03C05) Conhecer ações realizadas para o tratamento da água e do 
esgoto.  
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3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

(EF03C06) Pesquisar em fontes variadas (internet, livros, revistas, entre 
outras) informações sobre agentes causadores de poluição e discutir 
sobre modos de combatê-la.   

COSMOS, 
ESPAÇO E 
TEMPO

Movimentos da Terra
Sistema Sol, Terra e Lua

(EF03C07) Nomear e caracterizar os movimentos da Terra em relação a 
si e ao Sol.

  

(EF03C08) Explicar o dia e a noite com referência ao movimento de 
rotação da Terra em torno de seu eixo.

(EF03C09) Relacionar o movimento de translação da Terra e sua 
inclinação em relação a um eixo imaginário com as estações do ano.

(EF03C10) Compreender que a Lua se movimenta no espaço e 
relacionar esse fato com os movimentos de translação e rotação.

VIDA, AMBIENTE 
E SAÚDE

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

(EF03C11) Identificar alterações de alguns sinais vitais no próprio corpo 
(por exemplo, febre, desidratação) relacionando-os a sintomas comuns 
de diferentes doenças.

(EF03C12) Discutir e relacionar cuidados de higiene e hábitos cotidianos 
para manutenção e promoção da saúde individual e coletiva. 

(EF03C13) Descrever as mudanças nas fases da vida dos diferentes seres 
vivos, relacionando-as ao seu ambiente.  

(EF03C14) Listar os diferentes hábitos alimentares presentes na 
alimentação dos estudantes, identificando a diversidade cultural.  

(EF03C15) Pesquisar e listar algumas doenças que podem estar 
associadas à falta de saneamento básico, propondo possíveis ações para 
minimizar o problema exposto.

 (continuação)
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CICLO INTERDISCIPLINAR

O Ciclo Interdisciplinar, no que diz respeito ao componente curricular Ciências 
Naturais, caracteriza-se por apresentar uma relação mais concreta com os códi-
gos das ciências. Revela a intenção de que os estudantes possam transitar de 
ações e observações concretas para a constituição mais sistematizada de racio-
cínios que apresentem abstrações sobre fenômenos, sua ocorrência e modos de 
explicá-los. Essa intenção apenas se inicia neste ciclo. Porém, para que seja bem 
trabalhada, é preciso, em aulas de Ciências Naturais, oferecer oportunidades aos 
estudantes para que suas ações e re"exões considerem aspectos não vistos, mas 
passíveis de ocorrer pela análise criativa e disciplinada das situações. São movi-
mentos que permitem o desenvolvimento de um aspecto central das ciências: a 
construção de previsões sobre comportamento de objetos e fenômenos.

As práticas cientí!cas para este ciclo caracterizam-se pela preparação de 
ações como etapa prévia ao trabalho operacional. Assim, para o desenvolvimen-
to da prática tratamento da informação os estudantes trabalharão para medir, 
organizar e comparar informações obtidas nesse processo. Objetos como lupas, 
réguas e termômetros podem ser utilizados para dimensionar informações. A 
opção por um instrumento já de"agra uma tomada de consciência prévia dos 
estudantes sobre o tipo de dados que será coletado. De mesmo modo, a organiza-
ção dessas informações, em quadros, tabelas e grá!cos, apresenta e representa os 
dados de modo sistematizado, revelando também ações conscientes para a ação, 
uma vez que ela possibilita a comparação mais objetiva e direta das informações.

Neste Ciclo Interdisciplinar, a prática cientí!ca plano de trabalho consiste em 
propor ações sistematizadas para a análise das in"uências em um fenômeno. Isso 
mostra que a organização para a ação, que já aparecia na prática cientí!ca de 
tratamento da informação, persista neste ciclo, sendo marca dessa prática o pla-
nejamento de estratégias para que condições e variáveis sejam estudadas em sua 
implicação e relação com o fenômeno.

Espera-se que os estudantes se envolvam com práticas que levem à representa-
ção de informações e de ideias em diferentes linguagens, seja em formato de tabelas 
e quadros, como já explicitado, mas também, e sobretudo, pela constituição de rela-
ções de proporcionalidade e vinculação entre variáveis. Essas relações mostram o 
uso de raciocínio lógico e proporcional, nos quais as ciências se ancoram.

Nas páginas a seguir, os quadros de objetivos de aprendizagem e desenvolvi-
mento permitem depreender como os objetos de conhecimento podem ser tra-
balhados, a !m de que tais práticas cientí!cas sejam desenvolvidas entre os estu-
dantes do Ciclo Interdisciplinar.
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QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
POR ANO DE ESCOLARIDADE NO CICLO INTERDISCIPLINAR

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MATÉRIA, 
ENERGIA E SUAS 
TRANSFORMA-
ÇÕES

Reversibilidade e 
irreversibilidade
Recursos renováveis e 
não renováveis
Transformações de 
energia

(EF04C01) Propor procedimentos para separar misturas.

(EF04C02) Identificar e classificar os recursos naturais em renováveis e 
não renováveis.

(EF04C03) Investigar variáveis que determinam mudanças reversíveis e 
irreversíveis em situações cotidianas (por exemplo, a mudança de estados 
físicos da água, o preparo de uma refeição etc.).

(EF04C04) Exemplificar transformações de energia observadas no 
cotidiano (por exemplo, o liquidificador transforma energia elétrica em 
energia mecânica, no movimento de pás, e energia sonora, no barulho).

(EF04C05) Propor modos de investigar a relação entre a alimentação e a 
obtenção de energia.

(EF04C06) Reconhecer os agentes poluidores do ambiente e propor 
soluções para amenizar os impactos ambientais.

 

 

  

COSMOS, 
ESPAÇO E 
TEMPO

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

(EF04C07) Identificar características da Terra com base na observação, 
manipulação e comparação de diferentes formas de representação do 
planeta.

(EF04C08) Identificar e nomear os elementos que compõem o sistema 
terrestre, sendo capaz de descrever características gerais da geosfera, 
hidrosfera e atmosfera.

(EF04C09) Pesquisar em fontes variadas (internet, livros, revistas, 
entre outras) os demais planetas de nosso sistema solar e identificar 
informações sobre suas características.

(EF04C10) Explicar sobre a regularidade das fases da Lua como fenômeno 
decorrente de seu movimento ao redor da Terra.

(EF04C11) Observar o céu durante vários dias e noites registrando, por 
meio de desenhos, suas observações, de modo que seja possível relatar 
movimentos das estrelas e planetas com relação à Terra.
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4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

VIDA, AMBIENTE 
E SAÚDE

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

(EF04C12) Compreender que uma alimentação inadequada compromete 
a saúde.

 

(EF04C13) Identificar os principais nutrientes e compreender a relação 
entre a nutrição,  a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a 
eliminação de resíduos produzidos.

(EF04C14) Comparar as alterações de alguns sinais vitais, como 
frequência cardíaca e respiratória, antes e após uma atividade física, 
e relacioná-las à integração existente entre os sistemas respiratório e 
cardiovascular.

(EF04C15) Conhecer a célula como unidade básica, estrutural e funcional 
dos seres vivos, utilizando diferentes representações.

(EF04C16) Analisar e construir cadeias alimentares por meio de diferentes 
registros, verificando a posição do homem e a importância do ambiente 
para o seu equilíbrio.

(EF04C17) Formular hipóteses e explicações sobre as relações entre os 
seres vivos em diferentes ambientes. 

(EF04C18) Reconhecer fungos e bactérias como seres microscópicos e 
sua importância no contexto ambiental como decompositores.

(EF04C19) Compreender e debater sobre a importância da prevenção 
de doenças causadas por microrganismos, visando à melhoria ou à 
manutenção da saúde.

 (continuação)
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5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MATÉRIA, 
ENERGIA E SUAS 
TRANSFORMA-
ÇÕES

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

(EF05C01) Experimentar situações que evidenciem a resposta dos 
materiais a estímulos físicos (interações entre ímãs e objetos metálicos, 
entre o manuseio e a resistência, entre o aquecimento e mudanças físicas 
de materiais etc.).

(EF05C02) Explicar que plantas, animais, decompositores e ambiente 
relacionam-se no transporte e na transformação de matéria.

(EF05C03) Investigar sobre diferentes modos de produção de energia 
elétrica e debater sobre os possíveis impactos ambientais.

 
(EF05C04) Associar a produção de combustíveis ao consumo de recursos 
naturais, reconhecendo os possíveis danos ao ambiente decorrentes  
de seu uso.

COSMOS, 
ESPAÇO E 
TEMPO

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

(EF05C05) Reconhecer a importância dos fósseis para a compreensão  
da história geológica do planeta Terra.

 

(EF05C06) Explicar as possíveis relações entre a intensidade do brilho  
do Sol e de outras estrelas e a distância que estão da Terra.

(EF05C07) Compreender as interações existentes entre a geosfera,  
a biosfera e a atmosfera.

(EF05C08) Relacionar os eclipses aos movimentos da Terra, da Lua  
e do Sol.

(EF05C09) Comparar o movimento de translação dos planetas do 
Sistema Solar, identificando variações na duração de um ano em 
diferentes planetas.
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5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

VIDA, AMBIENTE 
E SAÚDE

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

(EF05C10) Identificar os órgãos internos do corpo humano, reconhecendo 
as relações entre as funções biológicas.

 

(EF05C11) Pesquisar funções do sistema nervoso, reconhecendo a sua 
importância para o organismo.

 

(EF05C12) Identificar transformações dos sistemas reprodutores feminino 
e masculino na puberdade.

 

(EF05C13) Relacionar ações humanas e alterações ambientais, de maneira 
a argumentar e posicionar-se sobre o assunto estudado.

(EF05C14) Construir propostas coletivas que busquem conservar o 
entorno de forma sustentável.

 

(EF05C15) Investigar o papel das vacinas como forma de prevenção e 
erradicação de doenças.

 

(EF05C16) Compreender como a tecnologia está relacionada à produção e 
consumo dos recursos naturais, afetando o meio ambiente.

 

 (continuação)
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6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MATÉRIA, 
ENERGIA E SUAS 
TRANSFORMA-
ÇÕES

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

(EF06C01) Comparar diferentes tipos de solo quanto a características, 
composição e permeabilidade à água.

(EF06C02) Analisar e interpretar dados sobre propriedades 
(compressibilidade, maleabilidade, dureza e brilho) dos materiais.

(EF06C03) Construir explicações baseadas em evidências sobre o papel 
da fotossíntese na ciclagem dos materiais e no fluxo de energia no 
ecossistema.

(EF06C04) Descrever as transformações ocorridas com o alimento no 
organismo, envolvendo a produção de novos materiais e o gasto de 
energia (respiração celular, decomposição).

(EF06C05) Utilizar diferentes representações para descrever a ciclagem 
do carbono e o fluxo de energia, integrando os processos de fotossíntese, 
respiração celular, decomposição, cadeia alimentar e a disponibilidade  
dos fatores abióticos.

 

(EF06C06) Coletar e analisar informações sobre os impactos provocados 
ao solo pelas ações antrópicas (uso, exploração e descarte de resíduos), 
considerando o tempo de decomposição dos materiais.  

COSMOS, 
ESPAÇO E 
TEMPO

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

(EF06C07) Construir explicações sobre os processos geológicos em 
diversas escalas de tempo e espaço e sua influência na formação de 
rochas e solos.

(EF06C08) Descrever a estrutura geológica do planeta Terra.

(EF06C09) Desenvolver e usar modelos/representações sobre o Sistema 
Terra, Lua e Sol para explicar o dia, a noite e as fases da Lua.

(EF06C10) Conhecer explicações de diferentes épocas, culturas e 
civilizações sobre dia, noite e fases da Lua, valorizando a sua relevância 
histórica e cultural.
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CICLO INTERDISCIPLINAR

CURRÍCULO DA CIDADE

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

VIDA, AMBIENTE 
E SAÚDE

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

(EF06C11) Utilizar informações e modelos para explicar sobre a 
organização básica, as funções das células e seu papel como unidade 
estrutural e funcional dos seres vivos.   

(EF06C12) Representar a relação das características morfofisiológicas das 
plantas com características de diferentes tipos de solo.

 

(EF06C13) Coletar dados e investigar sobre a dinâmica populacional, 
reconhecendo as relações entre presa e predador como importantes para 
a manutenção do equilíbrio dinâmico em um ecossistema.   

(EF06C14) Avaliar diferentes propostas de soluções para a manutenção 
do equilíbrio na dinâmica das populações de seres vivos em um 
ecossistema.  

(EF06C15) Construir modelos e representações que integrem o 
funcionamento da respiração, digestão, distribuição dos nutrientes e 
obtenção de energia e excreção no corpo humano.

(EF06C16) Comparar o funcionamento da respiração, digestão, circulação 
e excreção em diferentes seres vivos.

(EF06C17) Avaliar diferentes técnicas de conservação dos alimentos 
(uso de aditivos, conservantes químicos, embalagens: vácuo, UHT, vidro, 
lata etc.), considerando as vantagens e desvantagens à saúde humana e 
ambiental e sua relevância histórica e cultural.

(EF06C18) Analisar e propor diferentes dietas, considerando valores 
nutricionais dos alimentos e aspectos socioculturais presentes na 
alimentação humana.

(EF06C19) Conhecer os diferentes distúrbios alimentares como atitudes 
de risco que levam ao comprometimento da saúde física e psíquica, 
superando estereótipos sociais.  

(EF06C20) Utilizar conhecimentos científicos para identificar maneiras 
de monitorar e minimizar impactos humanos no ambiente, quanto à 
produção de alimentos, ao uso de agrotóxicos e ao descarte dos resíduos 
alimentares.

  

 

 (continuação)
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CICLO AUTORAL

PARTE 2 – CIÊNCIAS NATURAIS

CICLO AUTORAL

O Ciclo Autoral se caracteriza por estimular o desenvolvimento da autoria e responsabi-
lidade por meio de projetos de intervenção social, em que prática e teoria relacionam-se 
para provocar investigações que resultem em propostas efetivas de participação social 
e que contribuam com a formação da identidade dos estudantes. O ensino de Ciências, 
na perspectiva da Alfabetização Cientí!ca, pode colaborar nesse sentido, ao fomentar 
uma postura investigativa e crítica perante processos e fenômenos naturais e sociais.

O exercício das práticas cientí!cas no Ciclo Autoral, nas dimensões do tratamen-
to da informação, da elaboração do plano de trabalho e da construção de explicação, 
pretende motivar a busca por questões e problemas a serem investigados que possam 
ser solucionados mediante a inventividade e a participação. Para a proposição dessas 
soluções, um passo importante é a transformação de dados em evidências para a iden-
ti!cação de padrões. A coleta de informações para responder a uma questão de pes-
quisa é uma prática fundamental que se consolida ao !nal do Ciclo Interdisciplinar. 
No Ciclo Autoral, os estudantes serão capazes de selecionar os dados relevantes para a 
elaboração de uma explicação, compreendendo o processo de produção de evidências 
nas Ciências Naturais. Reconhecer padrões nas evidências, isto é, regularidades em 
formas e estruturas ou repetições em eventos e processos, é outra prática importante 
que promove a elaboração, a análise e a avaliação de explicações para um problema, 
além de possibilitar a proposição de novas questões sobre os fatores e processos res-
ponsáveis pelos padrões observados. O conhecimento deles também permite realizar 
predições sobre os eventos. Apesar de ser possível trabalhar com o reconhecimento 
e elaboração de padrões desde o Ciclo de Alfabetização, no Ciclo Autoral espera-se 
que os estudantes mobilizem e construam conceitos cientí!cos e utilizem o raciocínio 
cientí!co e matemático no trabalho com as evidências desses.

Com relação à elaboração do plano de trabalho, os estudantes formulam manei-
ras de resolver os problemas de investigação, levando em consideração a coerência 
entre hipótese e esse problema. Frente a uma investigação, faz parte do raciocínio 
cientí!co, propor possíveis respostas, baseadas em conhecimentos e experiências 
prévios – as hipóteses. Espera-se, portanto, que as hipóteses sejam plausíveis e que 
explicitem variáveis, fatores, informações que serão relevantes para elaboração de 
um procedimento de investigação.

No que diz respeito à construção de explicação, é fundamental que os estu-
dantes sejam os protagonistas na elaboração de modelos explicativos, utilizando-
-se da linguagem cientí!ca para representar os fenômenos investigados, tendo a 
oportunidade de estabelecer relações entre as evidências coletadas e selecionadas 
e entre as hipóteses e predições elaboradas em momentos anteriores. Além de criar 
condições para que respondam questões sobre fenômenos naturais, espera-se que 
esses modelos explicativos sejam utilizados para resolver problemas sociocientí!-
cos, como os previstos para o Ciclo Autoral.

Os conhecimentos conceituais dos eixos temáticos serão mobilizados, utiliza-
dos, relacionados e construídos por meio do exercício das práticas cientí!cas ante-
riormente descritas.

book.curriculo SME_CIENCIAS_AF.indb   101 17/11/17   18:18



102 CURRÍCULO DA CIDADE

CICLO AUTORAL

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MATÉRIA, 
ENERGIA E SUAS 
TRANSFORMA-
ÇÕES

Constituição dos 
materiais por 
substâncias
Misturas homogêneas e 
heterogêneas
Movimento

(EF07C01) Relacionar a constituição dos materiais por substâncias em 
sistemas homogêneos e heterogêneos.

(EF07C02) Construir modelos para classificar misturas em homogêneas 
ou heterogêneas.

(EF07C03) Planejar investigações sobre processos de separação de 
misturas que podem ser utilizados na solução de problemas ambientais.

 

(EF07C04) Identificar evidências sobre a relação entre o movimento de 
um objeto e a sua massa.

COSMOS, 
ESPAÇO E 
TEMPO

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

(EF07C05) Utilizar dados e representações para determinar propriedades 
de escalas dos corpos no sistema solar.

(EF07C06) Desenvolver e usar modelos sobre o Sistema Sol, Terra e Lua 
para explicar padrões cíclicos e regularidades sobre os eclipses, as marés 
e as estações do ano.

(EF07C07) Conhecer explicações formuladas em diferentes épocas, 
culturas e civilizações sobre regularidades do Sistema Sol, Terra e Lua, 
valorizando sua relevância histórica e social.

(EF07C08) Relacionar os movimentos do Sistema Sol, Terra e Lua com as 
medidas de tempo no planeta Terra.

(EF07C09) Associar a velocidade como grandeza utilizada para medir 
movimentos.

(EF07C10) Descrever as relações entre energia cinética, massa e 
velocidade de um objeto.

VIDA, AMBIENTE 
E SAÚDE

Locomoção e sistemas 
locomotores em 
diversos seres vivos
Sistema esquelético no 
ser humano
Reprodução em 
diversos seres vivos

(EF07C11) Comparar, em diferentes seres vivos, as formas de locomoção e 
os órgãos associados a essa função.

(EF07C12) Compreender o funcionamento dos sistemas esquelético e 
muscular do corpo humano, relacionando suas estruturas à locomoção e 
considerando a acessibilidade como garantia da qualidade de vida.  

(EF07C13) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas, 
animais e microrganismos.

 

QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
POR ANO DE ESCOLARIDADE NO CICLO AUTORAL
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CICLO AUTORAL

PARTE 2 – CIÊNCIAS NATURAIS

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

Adaptação
Interações ecológicas
Sucessão ecológica
Biodiversidade
Sistema endócrino  
e puberdade
DSTs e métodos 
contraceptivos
Identidade de gênero  
e orientação sexual

(EF07C14) Explicar a interferência de determinados comportamentos 
animais e estruturas vegetais na reprodução, utilizando informações 
baseadas em evidências.  

(EF07C15) Inferir que características morfológicas são evidências 
de adaptações, comparando-as com hábitos de vida em relação aos 
diferentes ambientes.   

(EF07C16) Classificar a biodiversidade em diferentes locais, utilizando 
informações que considerem as relações entre características morfológicas e 
adaptativas e as características dos ecossistemas e biomas.  

 

(EF07C17) Coletar e interpretar informações sobre diversos tipos de 
interações ecológicas e sua importância na manutenção do equilíbrio dos 
ecossistemas.  

(EF07C18) Aplicar conhecimentos científicos sobre interações ecológicas 
para construir explicações sobre processos de sucessão ecológica.

 
(EF07C19) Aplicar conhecimentos científicos para elaborar intervenções 
que visam monitorar e minimizar impactos das ações antrópicas na 
biodiversidade.  

(EF07C20) Compreender o funcionamento do sistema endócrino com 
base nos processos químicos glandulares que promovem a manutenção 
do metabolismo corporal, especialmente para explicar as mudanças que 
ocorrem na puberdade.

 

(EF07C21) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e 
tratamento de algumas DSTs.

 (EF07C22) Coletar e interpretar informações sobre a eficácia dos 
diferentes métodos contraceptivos, relacionando-os com a prevenção das 
DSTs e da gravidez precoce.

(EF07C23) Reconhecer as múltiplas dimensões da sexualidade humana 
(biológica, sociocultural e afetiva), valorizando e respeitando a diversidade sem 
preconceitos baseados nas diferenças de gênero e/ou orientação sexual.   

  

 (continuação)
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CICLO AUTORAL

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MATÉRIA, 
ENERGIA E SUAS 
TRANSFORMA-
ÇÕES

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

(EF08C01) Compreender que as substâncias podem sofrer transformação 
química.

(EF08C02) Identificar evidências de transformações químicas e relacioná-
las com fenômenos físicos e biológicos (efeito estufa, chuva ácida, 
fotossíntese, respiração celular, decomposição etc.).  

(EF08C03) Desenvolver modelos que permitam realizar previsões sobre 
as mudanças de estados físicos da matéria, considerando variáveis de 
pressão e temperatura.

(EF08C04) Relacionar a variação da energia cinética de um corpo à 
transferência de energia no sistema.

(EF08C05) Aplicar o conhecimento das formas de propagação do calor 
para justificar a utilização de determinados materiais (condutores e 
isolantes) na vida cotidiana e explicar o princípio de funcionamento de 
alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.).

(EF08C06) Analisar a aplicação, ao longo da história, das máquinas 
simples na construção de soluções e invenções para a realização de 
tarefas mecânicas cotidianas.

(EF08C07) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas 
diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.

(EF08C08) Planejar investigações sobre a formação das cores que 
compõem a luz branca, relacionando a cor de um objeto com a luz que o 
ilumina.

(EF08C09) Descrever modelos que relacionem a amplitude e a energia de 
ondas.

(EF08C10) Desenvolver e usar modelos para descrever os processos de 
reflexão, absorção ou transmissão de ondas em diferentes meios.
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CICLO AUTORAL

PARTE 2 – CIÊNCIAS NATURAIS

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

COSMOS, 
ESPAÇO E 
TEMPO

Clima
Previsão do tempo
Efeito estufa
Camada de ozônio

(EF08C11) Relacionar a variação da incidência de radiação solar e os 
movimentos da Terra aos padrões de circulação atmosférica e oceânica 
que determinam climas.

(EF08C12) Elaborar questões para investigar os fatores que têm causado 
o aumento da temperatura global no último século, relacionando-os a 
padrões de variação climática da história geológica da Terra.

(EF08C13) Diferenciar efeito estufa e camada de ozônio e reconhecer as 
causas e consequências de suas alterações.

(EF08C14) Coletar informações para investigar as variáveis envolvidas em 
processos de previsão do tempo.

VIDA, AMBIENTE 
E SAÚDE

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

(EF08C15) Identificar e relacionar as influências dos fatores climáticos 
(temperaturas, regime de chuvas, luz e relevo) nos processos adaptativos.

 

(EF08C16) Analisar e interpretar dados sobre catástrofes naturais para 
avaliar o desenvolvimento de tecnologias que minimizem seus impactos.

(EF08C17) Construir explicações que relacionem estrutura e 
funcionamento dos órgãos sensoriais, comparando as formas de 
respostas a estímulos do ambiente em diversos seres vivos. 

(EF08C18) Explicar as interações do organismo com o ambiente, por 
meio da integração entre os órgãos sensoriais e os sistemas nervoso e 
endócrino.

(EF08C19) Comparar o funcionamento do sistema nervoso em diferentes 
situações (repouso, estresse, afetado pelo uso de substâncias psicoativas 
etc.).

(EF08C20) Relacionar o funcionamento do sistema imunológico humano 
com o modo de atuação da vacina.

(EF08C21) Construir argumentos com base em evidências sobre a 
importância da vacinação para a saúde pública, considerando seu 
modo de atuação nos organismos e seu papel na manutenção da saúde 
individual e coletiva.

(EF08C22) Coletar e interpretar dados sobre condições de saúde da 
comunidade, cidade ou estado, por meio da análise e comparação de 
indicadores de saúde e de resultados de políticas públicas.  

 

 (continuação)
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CICLO AUTORAL

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MATÉRIA, 
ENERGIA E SUAS 
TRANSFORMA-
ÇÕES

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

(EF09C01) Elaborar explicações sobre a constituição da matéria, 
considerando modelos construídos em diferentes épocas.

(EF09C02) Planejar investigações sobre a conservação de massa em 
reações químicas.

(EF09C03) Planejar investigações sobre circuitos elétricos para 
compreender o funcionamento de equipamentos, eletrodomésticos e 
sistemas de iluminação.

(EF09C04) Desenvolver modelos sobre as transformações de energia 
envolvidas na produção de energia elétrica e reconhecer a composição 
da matriz energética brasileira.

(EF09C05) Argumentar sobre o processo de escolha de equipamentos 
elétricos residenciais com base no consumo de energia, utilizando o 
raciocínio matemático.   

(EF09C06) Coletar e interpretar informações sobre acidentes 
decorrentes da eletricidade e relacionar formas de prevenção para 
evitá-los.

(EF09C07) Debater, com base em dados e informações, sobre os 
impactos ambientais decorrentes da exploração dos recursos utilizados 
na produção de energia elétrica para estimar possíveis relações de 
custo-benefício.

 

(EF09C08) Compreender as interações entre magnetismo e 
eletricidade.

(EF09C09) Elaborar perguntas sobre os fatores que afetam a 
intensidade da força magnética.

(EF09C10) Coletar dados e produzir evidências sobre a existência de 
campos magnéticos.

(EF09C11) Aplicar conhecimentos sobre eletromagnetismo para explicar 
o funcionamento de diversos equipamentos, especialmente os que 
atuam na comunicação humana.

(EF09C12) Avaliar o avanço tecnológico na aplicação da radiação 
eletromagnética no diagnóstico e no tratamento de doenças.
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PARTE 2 – CIÊNCIAS NATURAIS

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

COSMOS, 
ESPAÇO E 
TEMPO

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

(EF09C13) Comparar explicações de diferentes épocas, culturas e 
civilizações sobre a origem do Universo e da Terra, valorizando a sua 
relevância histórica e cultural.

(EF09C14) Comparar a composição da Terra primitiva (atmosfera e 
litosfera) com a composição atual do planeta, de modo a elaborar 
explicações sobre as causas das transformações sofridas.

(EF09C15) Construir argumentos baseados em evidências para descrever 
o papel da gravidade no movimento entre galáxias e entre os astros do 
sistema solar.

(EF09C16) Coletar e interpretar informações sobre as implicações da 
exploração do espaço pelo ser humano.

VIDA, AMBIENTE 
E SAÚDE

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

(EF09C17) Aplicar conhecimentos sobre efeito estufa e camada de ozônio 
para construir explicações sobre a origem da vida no planeta Terra.

 

(EF09C18) Conhecer explicações formuladas em diferentes épocas, 
culturas e civilizações sobre a origem da vida na Terra, valorizando sua 
relevância histórica e social.

(EF09C19) Produzir evidências para questionar a validade da geração 
espontânea por meio da história da ciência.

(EF09C20) Utilizar dados e representações (sobre o registro fóssil, por 
exemplo) para determinar escalas de tempo envolvidas com a história da 
vida na Terra.

(EF09C21) Diferenciar características genéticas, hereditárias, congênitas e 
adquiridas.

(EF09C22) Desenvolver e usar modelos que permitam descrever as 
diferenças entre reprodução assexuada e sexuada, relacionando-as à 
variação genética.

(EF09C23) Construir explicações sobre a influência de fatores ambientais 
e genéticos no crescimento dos organismos e as características das 
populações, aplicando ideias sobre seleção natural.  

(EF09C24) Coletar e sintetizar informações sobre a interferência da ação 
humana e da tecnologia na herança de características desejáveis nos 
organismos, avaliando os riscos e benefícios.

 (continuação)
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