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Prezadas Professoras e Prezados Professores,  
 
 
O presente documento intitulado “Orientador Curricular” nasce da urgente necessidade de reorientar e 

ressignificar as aprendizagens dos estudantes e o planejamento curricular das e dos docentes da rede municipal ensino 
fundamental face às dificuldades ocasionadas pela pandemia do Coronovírus, pois em razão das ações de contenção a 
disseminação do vírus as aulas presencias foram totalmente suspensas durante um longo período, aulas remotas, 
mediadas ou não por tecnologias digitais de comunicação e informação, foram postas na ordem do dia, as interações e 
o tempo pedagógico do professor com o estudante sofreram deléveis impactos e prejuízos e, lamentavelmente, mais 
desigualdades escolares foram evidenciadas, especialmente no que se refere ao direito de aprendizagem e 
desenvolvimento de cada um dos estudantes, evidenciados a partir das competências e os objetivos de aprendizagem. 
Por isso, elaboramos este documento de priorização das habilidades essenciais da BNCC. 
 

A possibilidade de priorização das habilidades essenciais da BNCC está prevista nos normativos da educação 
desde a edição do Parecer CNE/CP nº 5/2020 e ratificado pelo Parecer CNE/CP nº 19/2020, se trata de modo criterioso 
definir quais os objetivos de aprendizagem devem ser priorizados e inseridos no currículo em curso e com estrita 
atenção para o que não foi cumprido no ano anterior, dando ênfase no ensino híbrido e o aprendizado com base em 
competências de acordo com as indicações da BNCC, conforme definição do Conselho Nacional de Educação. 

 
O presente documento foi elaborado à luz dos Mapas Focais da Plataforma Reúna e dos documentos de 

priorização curricular dos Estados de São Paulo e Pernambuco e servirá como norteador curricular, referência para os 
professores e ponto de partida para o planejamento. É primordial entender que ele é um documento emergencial e 
transitório que guiará nossas escolhas pedagógicas em 2021 e 2022. 

 
Para a elaboração deste documento, a participação docente foi fundamental. Criamos uma ação conjunta com 

todas/os as/ os professoras/es da rede municipal, nos horários de trabalho pedagógico coletivo  (HTPC) refletindo sobre 
os seguintes pontos: a classificação, de cada habilidade da BNCC, proposta pela plataforma Reúna; a adequação dessas 
habilidades a cada um dos níveis sugeridos pela plataforma (AF, EF e AC); a clareza e adequação do objeto de 
conhecimento; a ausência ou não de alguma habilidade nas categorias sugeridas; a pertinência dos comentários. Os 
comentários das habilidades, presentes no documento, foram retirados não só da Plataforma Reúna, como também da 
BNCC comentada e acrescidos de observações dos nossos professores. 

Após estudo realizado nas escolas uma comissão de professoras/es separados por componente curricular foi 
criada para compilar os dados elaborados pelas escolas, alinhar os documentos e validar a intencionalidade pedagógica 
das escolhas feitas na rede municipal de ensino. 

As planilhas com as habilidades essenciais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indicam quais 
aprendizagens  são Focais (AF), quais são complementares (AC) e quais são consideradas expectativas de fluência (EF). 
Entendamos o que elas representam: 

Aprendizagens focais (AF): são as aprendizagens  relevantes para a vida de hoje, inegociáveis e essenciais para 
aprender e avançar em um componente ou nos componentes da área, não só no ano vigente. São aquelas sobre as 
quais as disciplinas se fundam. Interdisciplinares e integradoras, relaciona-se com habilidades de outras disciplinas e 
anos anteriores ou posteriores. Influenciam mais fortemente o desenvolvimento das competências gerais, de áreas 
e/ou específicas. 
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Aprendizagens complementares (AC): são as aprendizagens  que complementam ou podem ser desenvolvidas 
junto às aprendizagens focais, para atender possibilidades de fazer indivíduos ou grupos avançarem por já terem 
conquistado as aprendizagens focais. 

Expectativa de fluência (EF): presentes apenas nos mapas de Língua Portuguesa e Matemática, compreendem 
os conhecimentos que precisam ser mobilizados com fluência ou automaticidade para facilitar o desenvolvimento das 
AFs restantes dentro daquele ano ou dos seguintes.  

 As planilhas de Priorização das Habilidades Essenciais são um caminho para fortalecer as escolhas das/os 
professoras/es nas diferentes instâncias de planejamento. Ao selecionarem as habilidades  com aprendizagens focais, 
seus objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e alinharem com os materiais didáticos disponíveis na rede, 
numa análise profícua, garantirão a aprendizagem dos nossos estudantes.  

Com efeito, para que nossos alunos possam seguir sua trajetória escolar com sucesso, as aulas deverão ser 

elaboradas a partir dessa matriz de habilidades essenciais, dando prioridade as Aprendizagens  Focais e de Expectativa 

de Fluência. A partir da análise das informações do documento orientador e da realidade de sua escola e seus 

estudantes, bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais recentes, você poderá, prezada professora, 

prezado professor, planejar ações que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem garantindo a todos e a cada dos 

estudantes o desenvolvimento das competências e habilidades essenciais da BNCC e, tão importante quanto, garantir 

equidade na recuperação das aprendizagens e superação das defasagens tão profundamente evidenciadas pelas 

avaliações realizadas pelas escolas municipais de ensino fundamental.  

 

 

 

 

 

Boa leitura. Bom trabalho! 

 

 

 
Secretaria Municipal da Educação 

                                Julho de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

6º ANO 
CIÊNCIAS 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

CÓDIGO 
CLASSIFI
CAÇÃO 

TEXTO DA 
HABILIDADE 

HABILIDADES 
RELACIONAD

AS 
COMENTÁRIO 

Matéria e 
Energia 

Misturas 
homogêneas e 
heterogêneas 

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

EF06CI02 
 
 
EF06CI03 
 

Nessa habilidade, 
classificar significa que o 
estudante precisará 
observar e caracterizar 
misturas, tanto aquelas 
que estão presentes na 
vida cotidiana quanto as 
que podem ser criadas 
com materiais 
conhecidos pelo 
estudante, como água, 
óleo, sal, álcool, açúcar 
etc 

Matéria e 
Energia 

Transformações 
químicas 

EF06CI02 
 

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

EF06CI01 Essa habilidade estimula 
a consolidação do 
pensamento científico 
através da observação 
de fenômenos, do 
levantamento de 
hipóteses e do uso de 
evidências através da 
experimentação para 
construir explicações 

Matéria e 
Energia 

Separação de 
materiais 

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

EF06CI04 Selecionar, nesta 
habilidade, envolve 
identificar, categorizar e 
escolher métodos de 
separação de misturas 
adequados a 
determinados sistemas. 
Esta habilidade requer 
observar e constatar 
aspectos das misturas , 
observáveis direta ou 
indiretamente,  ao 
realizar a investigação 
sobre métodos de 
separação. 
O desenvolvimento dos 
ODS 6 e 11 estão 
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relacionados com a 
possibilidade de 
promover intervenção 
na comunidade, por 
meio da elaboração de 
campanhas e projetos de 
coleta seletiva, para a 
separação e destinação 
adequadas de materiais. 
Essa habilidade pode ser 
desenvolvida usando as 
estações de tratamento 
de água e de esgoto 
como exemplos para o 
desenvolvimento dos 
Objetivo de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 6 
(Água limpa e 
Saneamento) e 11 
(Cidades e Comunidades 
sustentáveis). 

Matéria e 
Energia 

Materiais 
sintéticos 

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

  
O  foco da habilidade 
deve ser  reconhecer 
que os medicamentos   
podem auxiliar no 
tratamento e 
manutenção da saúde, 
mas também que a 
automedicação é 
prejudicial e tem 
consequências para o 
organismo. Isso inclui 
compreender o uso 
adequado e o resultado 
dos diferentes tipos de 
tratamento 
proporcionados pelo 
desenvolvimento 
científico e tecnológico, 
analisando as 
consequências do 
descarte inadequado 
para o ambiente, como a 
contaminação da água, 
do solo e de outros seres 
vivos. 

Vida e 
Evolução 

Célula como 
unidade da vida 

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

EF06CI06 Explicar, nesta 
habilidade, requer 
identificar a estrutura 
básica das células, 
reconhecer a célula 
como a unidade básica 
da vida (teoria celular), 
diferenciar seres 
unicelulares e 
pluricelulares e 
descrever a relação 
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entre os níveis de 
organização da vida e a 
sua composição celular. 
A habilidade solicita, 
ainda, que o estudante 
possa relacionar as 
células e os níveis de 
organização da vida às 
escalas de tamanho 
utilizadas para o mundo 
micro e macroscópico. 

Vida e 
Evolução 

Célula como 
unidade da vida 

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

EF06CI05 Concluir, nesta 
habilidade, pressupõe 
identificar em modelos 
bidimensionais e 
tridimensionais, 
diferentes níveis de 
organização:  a célula, os 
órgãos e os sistemas que 
compõem diferentes 
seres vivos. Portanto, 
esta habilidade  
relaciona-se à habilidade 
(EF06CI05). Diferenciar, 
classificar e organizar os 
seres vivos e sua 
organização celular, por 
sua vez, deve permitir 
que o aluno faça 
deduções a respeito da 
diversidade da vida. 

Vida e 
Evolução 

Interação entre 
os sistemas 
locomotor e 
nervoso 

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

EF06CI08 
 
EF06CI09 
 
EF06CI10 

Justificar, nesta 
habilidade, envolve fazer 
investigações que 
possibilitem identificar 
as estruturas do sistema 
nervoso, como 
neurônios motores, 
sensoriais e associativos, 
fibras, tecido conjuntivo, 
entre outras, tendo 
como foco as funções a 
elas associadas, de modo 
que o aluno possa 
reconhecer, descrever e 
explicar os atos 
voluntários, os atos 
reflexos, os estímulos, os 
receptores e as 
sensações. 

Vida e 
Evolução 
 

Lentes 
corretivas 

EF06CI08 AC Explicar a 
importância da 
visão (captação e 
interpretação das 
imagens) na 
interação do 
organismo com o 
meio e, com base 
no 

 Explicar, nesta 
habilidade, inclui 
identificar as partes que 
compõem o olho, como 
íris, córnea, cristalino, 
nervo óptico, corpo 
ciliar, esclerótica, retina, 
coroide, entre outras, 
reconhecendo suas 
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funcionamento 
do olho humano, 
selecionar lentes 
adequadas para a 
correção de 
diferentes 
defeitos da visão. 

funções e relacionando-
as à captação e 
interpretação de 
imagens pelo cérebro. 
Deve-se também 
compreender e relatar 
aspectos relativos à 
importância da visão. 
Espera-se, ainda, que o 
aluno possa identificar 
os defeitos da visão, 
como miopia, 
hipermetropia, 
astigmatismo, 
presbiopia, bem como 
relacionar as lentes 
(divergentes, 
convergentes, cilíndricas 
e bifocais) cujo uso 
permite sua correção. 

Vida e 
Evolução 

Interação entre 
os sistemas 
locomotor e 
nervoso 
 

EF06CI09 AC 
 

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

EF06CI07 
 

Deduzir, nesta 
habilidade, envolve 
identificar as partes e 
estruturas do sistema 
esquelético (ossos, 
cartilagens e 
articulações) e do 
sistema muscular 
(músculo estriado 
esquelético, cardíaco e 
liso), de modo a 
compreender a 
interação entre eles no 
funcionamento das 
articulações e na 
movimentação de 
animais. Também possui 
como foco descrever e 
compreender, além da 
integração desses 
sistemas, o papel 
desempenhado pelo 
sistema nervoso (atos 
voluntários e atos 
reflexos). 

Vida e 
Evolução 

Interação entre 
os sistemas 
locomotor e 
nervoso 

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

 
 

Explicar, nesta 
habilidade, envolve 
identificar e classificar as 
substâncias psicoativas 
lícitas e ilícitas, 
reconhecer os seus 
efeitos no organismo 
humano e classificá-las 
como depressoras, 
estimulantes e 
alucinógenas, 
identificando os danos e 
os prejuízos relacionados 
ao seu uso. 
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Vida e 
evolução 

Seres vivos no 
ambiente 

EF06CI03M  Identificar fatores 
abióticos e 
bióticos nos 
ecossistemas. 

 Identificar, nessa 
habilidade, envolve 
trabalhar a etimologia 
das palavras biótico e 
abiótico, fazendo com 
que o estudante entenda 
o significado desses 
termos, mesmo eles não 
fazendo parte do seu dia 
a dia. É aprimorar a 
percepção dos 
elementos que 
compõem o ambiente. 
Para isso, sugere-se uma 
visita a outros ambientes 
pedagógicos (pátio, 
quadra, áreas abertas) 
pedindo uma descrição 
dos elementos 
visualizados e de todos 
os seres vivos 
identificados. Por fim, 
fazer a integração de 
tudo que foi visto e 
analisado e suas 
relações. 

Vida e 
evolução 

Seres vivos no 
ambiente 

EF06CI04M  Compreender os 
conceitos de 
cadeia e teia 
alimentar, 
identificar 
consumidores e 
decompositores 
em um 
ecossistema 

 Compreender, nessa 
habilidade, envolve 
identificar os seres 
produtores, 
relacionando o processo 
de fotossíntese com a 
produção de alimento. 
Identificar os 
consumidores e 
decompositores em um 
ecossistema, 
reconhecendo o papel 
ecológico desses grupos 
e além de, compreender 
os conceitos de cadeia 
alimentar e teia 
alimentar, interpretá-las 
como representações de 
transferência de matéria 
e energia nos 
ecossistemas. 

 
Vida e 
evolução 

 
Seres vivos no 
ambiente 

 
EF06CI05M 

  
Entender os 
processos de 
fotossíntese e 
respiração celular 
por meio de 
equações básicas. 
Saber qual é a 
origem da 
matéria prima 
(reagentes) e 

  
Entender, nessa 
habilidade, envolve a 
compreensão dos 
processos de 
fotossíntese e de 
respiração celular, em 
termos qualitativos de 
reagentes, fonte de 
energia e produtos 
envolvidos e de como 
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possível utilização 
das substâncias 
formadas(produt
os) nos processos 
d respiração 
celular e de 
fotossíntese. 

esses processos estão 
interligados e são 
fundamentais para a 
manutenção da grande 
maioria das cadeias e 
teias alimentares. 

Terra e 
Universo 

Forma, 
estrutura e 
movimentos da 
Terra 

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

EF06CI12 
 
EF06CI13 
 
 

Identificar, nesta 
habilidade, envolve 
reconhecer, diferenciar e 
descrever as 
características da 
atmosfera, crosta, 
manto e núcleo, 
incluindo sua 
composição e espessura. 
Destaque-se a relação 
desta habilidade com a 
(EF06CI13). 

Terra e 
Universo 

Forma, 
estrutura e 
movimentos da 
Terra 

EF06CI12 AC Identificar 
diferentes tipos 
de rocha, 
relacionando a 
formação de 
fósseis a rochas 
sedimentares em 
diferentes 
períodos 
geológicos. 

 Identificar, nesta 
habilidade, envolve listar 
e categorizar as rochas 
pelas suas 
características, 
reconhecendo-as em 
relação à sua origem, 
como ígneas ou 
magmáticas, 
metamórficas e 
sedimentares. A 
habilidade trata também 
de reconhecer e 
compreender como se 
dá a formação dos 
fósseis e, ainda, como 
podem oferecer 
informações sobre a 
linha temporal geológica 
da Terra. 
 

Terra e 
Universo 

Forma, 
estrutura e 
movimentos da 
Terra 

EF06CI13 AC Selecionar 
argumentos e 
evidências que 
demonstrem a 
esfericidade da 
Terra 

EF06CI11 
 
EF06CI14 

 
 
Selecionar, nesta 
habilidade, envolve 
identificar, listar, 
comparar e reconhecer 
evidências da 
esfericidade do planeta, 
como ângulos de 
sombras em diferentes 
localidades, mudanças 
nas constelações com o 
passar do tempo e 
posição do sol e da lua, 
entre outras. Espera-se, 
ainda, que, com base 
nessas evidências, o 
aluno possa inferir, 
interpretar e explicar 
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modelos representativos 
sobre a esfericidade da 
Terra. 
 

Terra e 
Universo 

Forma, 
estrutura e 
movimentos da 
Terra 

EF06CI14 AF Inferir que as 
mudanças na 
sombra de uma 
vara (gnômon) ao 
longo do dia em 
diferentes 
períodos do ano 
são uma 
evidência dos 
movimentos 
relativos entre a 
Terra e o Sol, que 
podem ser 
explicados por 
meio dos 
movimentos de 
rotação e 
translação da 
Terra e da 
inclinação de seu 
eixo de rotação 
em relação ao 
plano de sua 
órbita em torno 
do Sol. 

EF06CI13 Inferir, nesta habilidade, 
envolve identificar, 
registrar e comparar as 
diferentes posições da 
sombra de um gnômon 
em distintos períodos de 
tempo, relacionando os 
dados obtidos à 
observação da posição 
do Sol e aos movimentos 
de translação da Terra. 
Além disso, a habilidade 
pressupõe que o aluno 
reconheça, descreva e 
explique esses 
movimentos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

  7º ANO 

CIÊNCIAS 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

CONHECIMENT

O 

CÓDIGO 
CLASSIFI

CAÇÃO 

TEXTO DA 

HABILIDADE 

HABILIDA

DES 

RELACION

ADAS 

COMENTÁRIO 

Matéria e 
energia 

Máquinas 
simples 

EF07CI01 AF Discutir a 
aplicação, ao 
longo da história, 
das máquinas 
simples e propor 
soluções e 
invenções para a 
realização de 
tarefas mecânicas 
cotidianas. 

  
Discutir, nesta 
habilidade, 
pressupõe identificar 
e compreender o que 
são máquinas 
simples e debater 
sobre a viabilidade 
de seu uso ao longo 
do tempo. Propor 
requer escolher, 
combinar e planejar 
invenções de 
recursos ou 
equipamentos, 
inspiradas nas 
máquinas simples, 
que facilitem a 
realização de tarefas 
cotidianas. 

Matéria e 
energia 

Formas de 
propagação do 
calor 
 
Equilíbrio 
termodinâmico 
e vida na 
Terra 

EF07CI02 AF Diferenciar 
temperatura, calor 
e sensação 
térmica nas 
diferentes 
situações de 
equilíbrio 
termodinâmico 
cotidianas. 

EF07CI03 
EF07CI04 
 

Diferenciar, nesta 
habilidade, envolve 
reconhecer  e 
classificar modos de 
transferência de 
calor entre objetos, 
identificando a 
existência do fluxo 
térmico, quando 
houver,  
reconhecendo a 
existência do 
equilíbrio , quando 
for o caso, além de  
identificar a 
temperatura em 
diferentes tempos . 
Na compreensão do 
equilíbrio 
termodinâmico é 
necessário 
diferenciar o 
equilíbrio térmico do 
químico e do 
mecânico, 
compreendendo que 
essas variáveis 
compõem o 
equilíbrio 
termodinâmico 
quando se 



14 
 

apresentam 
inalteráveis. 

Matéria e 
energia 

Formas de 
propagação do 
calor 

EF07CI03 AF Utilizar o 
conhecimento das 
formas de 
propagação do 
calor para 
justificar a 
utilização de 
determinados 
materiais 
(condutores e 
isolantes) na vida 
cotidiana, explicar 
o princípio de 
funcionamento de 
alguns 
equipamentos 
(garrafa térmica, 
coletor solar etc.) 
e/ou construir 
soluções 
tecnológicas a 
partir desse 
conhecimento. 

EF07CI01 
EF07CI02 
EF07CI04 
EF07CI05 

 
Nesta habilidade, 
construir soluções 
tecnológicas está 
relacionado com 
aprendizagem na 
qual se empregam 
os conceitos de 
materiais isolantes e 
condutores e de 
equilíbrio térmico na 
resolução de 
problemas 
cotidianos, como o 
isolamento de um 
cômodo para manter 
o calor ou o frio. 
Uma oportunidade 
de contextualização 
é discutir quais 
objetos seriam mais 
apropriados para uso 
local baseando-se no 
estudo do clima da 
região e 
considerando a 
finalidade desse uso. 
 

Matéria e 
energia 

Equilíbrio 
termodinâmico 
e vida na 
Terra 

EF07CI04 AC Avaliar o papel do 
equilíbrio 
termodinâmico 
para a 
manutenção da 
vida na Terra, 
para o 
funcionamento de 
máquinas 
térmicas e em 
outras situações. 

  
Avaliar, nesta 
habilidade, requer que 
o aluno possa 
compreender, analisar 
e concluir como o 
equilíbrio dinâmico 
influi na manutenção 
da vida, na conversão 
de calor em trabalho 
mecânico e na 
investigação do 
funcionamento de 
máquinas térmicas. 
 

Matéria e 
energia 

História dos 
combustíveis e 
das máquinas 
térmicas 

EF07CI05 AC Discutir o uso de 
diferentes tipos 
de combustível e 
máquinas 
térmicas ao longo 
do tempo, para 
avaliar avanços, 
questões 
econômicas e 
problemas 
socioambientais 
causados pela 
produção e uso 
desses materiais 
e máquinas. 

  
Discutir, nesta 
habilidade, 
pressupõe que o 
aluno identifique o 
uso de combustíveis, 
renováveis e não 
renováveis, bem 
como o 
funcionamento das 
máquinas térmicas 
(convertendo calor 
em trabalho), 
compreendendo 
como se deu seu 
aprimoramento ao 
longo do tempo. A 
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partir dessa 
compreensão, 
espera-se que o 
aluno possa debater 
as questões 
energéticas e o 
consumo de 
combustíveis, sob o 
ponto de vista da 
sustentabilidade e da 
economia. 
 

Matéria e 
energia 

História dos 
combustíveis e 
das máquinas 
térmicas 

EF07CI06 AC 
 

Discutir e avaliar 
mudanças 
econômicas, 
culturais e 
sociais, tanto na 
vida cotidiana 
quanto no mundo 
do trabalho, 
decorrentes do 
desenvolvimento 
de novos 
materiais e 
tecnologias (como 
automação e 
informatização). 

 Essa é uma 
habilidade 
fundamental para 
explorar o conceito 
de tecnologia e para 
desenvolver os 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)  8 
(Emprego digno e 
crescimento 
econômico) e 9 
(Indústria, Inovação 
e infraestrutura), que 
tratam do mundo do 
trabalho e da 
inovação nos 
processos 
produtivos. O 
estudante deve 
compreender e 
identificar as 
mudanças ocorridas 
após a inserção de 
novos materiais e 
tecnologias no 
cotidiano e avaliar os 
impactos dessas 
mudanças nas 
relações de trabalho 
e demais aspectos 
sociais, culturais e 
econômicos. Como 
atividade, pode-se 
propor que os alunos 
sugiram novas 
tecnologias a partir 
de questões como 
sustentabilidade, 
eficiência energética 
e qualidade de vida. 

Vida e 
evolução 

Diversidade de 
ecossistemas 

EF07CI07 AF Caracterizar os 
principais 
ecossistemas 
brasileiros quanto 
à paisagem, à 
quantidade de 
água, ao tipo de 
solo, à 
disponibilidade de 
luz solar, à 

EF07CI08  
Caracterizar, nesta 
habilidade, requer 
identificar, 
corresponder e 
descrever a fauna e 
a flora, a 
disponibilidade de 
corpos d'água, a 
incidência solar, a 
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temperatura etc., 
correlacionando 
essas 
características à 
flora e fauna 
específicas. 

variação de umidade 
e a temperatura 
características de 
ecossistemas como 
Amazônia, caatinga, 
cerrado, mata 
atlântica, pantanal, 
mangue, entre 
outros, de modo a 
compreender os 
fatores abióticos e 
bióticos que as 
constituem. 
 

Vida e 
evolução 

Fenômenos 
naturais e 
impactos 
ambientais 

EF07CI08 AF Avaliar como os 
impactos 
provocados por 
catástrofes 
naturais ou 
mudanças nos 
componentes 
físicos, biológicos 
ou sociais de um 
ecossistema 
afetam suas 
populações, 
podendo ameaçar 
ou provocar a 
extinção de 
espécies, 
alteração de 
hábitos, migração 
etc. 

EF07CI07 
 
EF08CI16 

 
Avaliar, nesta 
habilidade, supõe 
que o aluno possa 
identificar as 
características dos 
ecossistemas em 
equilíbrio, 
reconhecendo como 
podem ser 
modificados por 
enchentes, 
incêndios, alterações 
climáticas, entre 
outras ações 
naturais. Supõe, 
ainda, que possa 
compreender como 
essas e outras 
mudanças nos 
componentes desses 
ecossistemas podem 
impactar as 
populações dos 
ecossistemas, em 
termos da extinção 
de espécies, 
migrações, etc. 
 

Vida e 
evolução 

Programas e 
indicadores de 
saúde pública 

EF07CI09 AC Interpretar as 
condições de 
saúde da 
comunidade, 
cidade ou estado, 
com base na 
análise e 
comparação de 
indicadores de 
saúde (como taxa 
de mortalidade 
infantil, cobertura 
de saneamento 
básico e 
incidência de 
doenças de 
veiculação 
hídrica, 
atmosférica entre 
outras) e dos 

 Interpretar, nesta 
habilidade, envolve 
identificar e utilizar 
os indicadores de 
saúde para 
compreender as 
condições de saúde 
em nível local, 
regional ou nacional 
e, após isso, 
reconhecer quais 
ações são propostas 
ou realizadas no 
âmbito da política 
pública com base 
nesses indicadores. 
Como a habilidade 
solicita que o aluno 
reconheça as 
alterações 
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resultados de 
políticas públicas 
destinadas à 
saúde. 

provocadas nesses 
indicadores pelas 
ações comunitárias e 
governamentais, isto 
demanda que ele 
analise, interprete e 
compare dados de 
uma série histórica. 
 

Vida e 
evolução 

Programas e 
indicadores de 
saúde pública 
 

 

EF07CI10 AF Argumentar sobre 
a importância da 
vacinação para a 
saúde pública, 
com base em 
informações 
sobre a maneira 
como a vacina 
atua no 
organismo e o 
papel histórico da 
vacinação para a 
manutenção da 
saúde individual e 
coletiva e para a 
erradicação de 
doenças. 

EF07CI11 Os estudantes 
devem identificar, 
reconhecer e 
compreender os 
micro-organismos, 
como parasitas, vírus 
e bactérias, e os 
mecanismos de 
defesa naturais e 
adquiridos do 
organismo humano, 
a fim de justificar a 
importância da 
vacina. Deve-se 
utilizar dados 
científicos e outras 
estratégias que 
ajudem o estudante 
a identificar 
evidências do uso da 
vacinação no 
controle ou 
erradicação das 
doenças, em 
comparação ao seu 
não uso, e as 
consequências disso 
para a saúde 
pública. 
 
 

Vida e 
evolução 

Programas e 
indicadores de 
saúde pública 

EF07CI11 AC Analisar 
historicamente o 
uso da tecnologia, 
incluindo a digital, 
nas diferentes 
dimensões da 
vida humana, 
considerando 
indicadores 
ambientais e de 
qualidade de vida. 

 . 
Analisar, nesta 
habilidade, 
compreende 
identificar e 
reconhecer avanços 
no tratamento de 
doenças, no controle 
e prevenção de 
pandemias, 
endemias, epidemias 
e nas medidas de 
prevenção e 
aumento da 
qualidade de vida 
das pessoas, 
ocasionadas pelo 
avanço das ciências 
e da tecnologia ao 
longo da história da 
humanidade, 
incluindo a 
intervenção no modo 
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e nos hábitos de 
vida. 
 
 

Terra e 
Universo 

Composição 
do ar 

EF07CI12 AF Demonstrar que o 
ar é uma mistura 
de gases, 
identificando sua 
composição, e 
discutir 
fenômenos 
naturais ou 
antrópicos que 
podem alterar 
essa composição. 
 

EF07CI13 
 
EF07CI14 
 
 
 

 
É fundamental 
estimular o 
planejamento e a 
realização de 
experimentos 
simples, como 
observar um algodão 
no fundo de um copo 
se manter seco após 
mergulhar o copo 
com a boca voltada 
para baixo em um 
balde com água. Os 
alunos devem 
identificar e 
reconhecer as 
causas e 
consequências de 
alterações 
significativas na 
composição do ar, 
como a atuação de 
fenômenos naturais 
e a ação antrópica, 
como a liberação de 
CO2 na queima de 
combustíveis fósseis. 
 

Terra e 
Universo 

Efeito estufa EF07CI13 AF Descrever o 
mecanismo 
natural do efeito 
estufa, seu papel 
fundamental para 
o 
desenvolvimento 
da vida na Terra, 
discutir as ações 
humanas 
responsáveis pelo 
seu aumento 
artificial (queima 
dos combustíveis 
fósseis, 
desmatamento, 
queimadas etc.) e 
selecionar e 
implementar 
propostas para a 
reversão ou 
controle desse 
quadro. 

EF07CI12 
 
EF07CI14 

 
Esta habilidade tem 
como foco estimular 
o aluno a propor, 
planejar, reconhecer 
e avaliar ações que 
contribuam para a 
redução do impacto 
da ação humana no 
aumento artificial do 
efeito estufa. A 
habilidade se 
relaciona com o 
desenvolvimento de 
argumentos sobre as 
mudanças 
climáticas, tema 
ligado ao Objetivo de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)  
13 (Combate às 
alterações 
climáticas). Explorar 
documentários e 
vídeos sobre os 
impactos causados 
por esses problemas 
ambientais pode 
ajudar o estudante a 
reconhecer as 



19 
 

causas e a influência 
do efeito estufa e a 
compreender a 
importância de 
discutir o tema. 
 

Terra e 
Universo 

Camada de 
ozônio 

EF07CI14 AC Justificar a 
importância da 
camada de 
ozônio para a 
vida na Terra, 
identificando os 
fatores que 
aumentam ou 
diminuem sua 
presença na 
atmosfera, e 
discutir propostas 
individuais e 
coletivas para sua 
preservação. 

EF07CI12 
 
EF07CI13 

Justificar, nesta 
habilidade, requer 
identificar, 
representar e 
descrever, com base 
em evidências, a 
ação dos raios 
solares sobre o 
planeta Terra e a 
relação entre a 
existência da vida e 
a composição da 
atmosfera, incluindo 
a camada de ozônio. 
A habilidade requer, 
ainda, que o aluno 
possa reconhecer as 
alterações causadas 
na camada de 
ozônio pela ação 
humana e suas 
consequências para 
a vida, discutindo 
propostas de 
soluções para a 
preservação dessa 
camada. 
 
 

Terra e 
Universo 

Fenômenos 
naturais 
(vulcões, 
terremotos e 
tsunamis) 
 
Placas 
tectônicas e 
deriva 
continental 

EF07CI15 AF Interpretar 
fenômenos 
naturais (como 
vulcões, 
terremotos e 
tsunamis) e 
justificar a rara 
ocorrência desses 
fenômenos no 
Brasil, com base 
no modelo das 
placas tectônicas. 

EF07CI16  
Os estudantes 
devem identificar e 
ilustrar causas e 
processos de 
formação de 
fenômenos naturais 
que provocam 
alterações no 
ambiente, 
relacionando-as à 
constituição e 
características do 
território brasileiro e 
sua formação 
geológica. É 
recomendado 
discutir casos 
baseados em 
notícias e vídeos que 
possam contribuir 
para a compreensão 
do fenômeno. As 
ilustrações são 
importantes para 
comparar e 
identificar os 
formatos das costas 
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e discutir a deriva 
continental. 
 

Terra e 
Universo 

Placas 
tectônicas e 
deriva 
continental 

EF07CI16 AC Justificar o 
formato das 
costas brasileira e 
africana com 
base na teoria da 
deriva dos 
continentes. 

EF07CI15  
Justificar, nesta 
habilidade, inclui 
identificar, selecionar 
e reconhecer 
características 
geológicas, de modo 
que o aluno possa 
propor e construir 
modelos explicativos 
e ilustrativos que 
relacionem a costa 
brasileira e a 
africana a partir do 
movimento das 
massas continentais, 
placas tectônicas, ao 
longo do tempo 
geológico do planeta 
Terra e de 
evidências 
paleoclimáticas, 
geológicas, 
geofísicas e 
biogeográficas 

. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

  8º ANO 

CIÊNCIAS 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

CÓDIGO 
CLASSIFIC

AÇÃO 
TEXTO DA HABILIDADE 

HABILIDADE
S 

RELACIONAD
AS 

COMENTÁRIO 

Matéria e 
Energia 

Fontes e tipos 
de energia 

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

EF08CI02 
 
EF08CI03 
 
EF08CI04 
 
EF08CI05 

O tema permite que o 
estudante discuta o consumo 
consciente de energia 
elétrica, Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 7 – Energia limpa e 
acessível. A identificação das 
fontes pode ser feita por 
meio de entrevistas ou 
observação dos tipos de 
energia utilizados na casa do 
estudante. Devem ser 
analisados os aspectos 
favoráveis e desfavoráveis 
para o melhor uso de cada 
fonte, segundo critérios de 
sustentabilidade. É 
importante trabalhar na 
perspectiva de que não 
existe uma solução ideal, 
mas que isso depende de 
cada região e condições 
socioambientais, e que o 
melhor é usar diversas 
fontes, principalmente as 
renováveis. 
 

Matéria e 
Energia 

Circuitos 
elétricos 

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

EF08CI01 
 
EF08CI06 

Construir, nesta habilidade, 
envolve escolher, planejar e 
elaborar circuitos a partir de 
diferentes materiais, do 
conhecimento sobre 
condutores e isolantes e da 
compreensão a respeito da 
corrente elétrica. A 
habilidade também prevê 
comparar esses circuitos aos 
elétricos residenciais, o que 
significa reconhecer as 
diferenças e semelhanças 
entre eles. 
Ao desenvolver esta 
habilidade, os estudantes 
terão noção concreta de 
como funciona um circuito 
elétrico e que a eletricidade 
utilizada em casa e demais 
edifícios são circuitos 
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elétricos. 
O professor de apresentar 
para o estudante os 
elementos essenciais para 
construção de circuito 
elétrico. Que o estudante 
consiga diferenciar circuitos 
elétricos simples de circuitos 
elétricos em paralelo. 

Matéria e 
Energia 

Transformação 
de energia 

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

EF08CI01 
 
EF08CI06 

Classificar, nesta habilidade, 
requer reconhecer e 
categorizar equipamentos 
elétricos, de acordo com o 
tipo de transformação de 
energia necessária ao seu 
funcionamento. A habilidade 
explora o uso da energia 
elétrica e da tecnologia na 
vida humana, com destaque 
para a compreensão do tipo 
de energia utilizada em 
equipamentos e aparelhos 
elétricos e de uso cotidiano. 
Assim, o estudante será 
capaz de identificar o que é 
energia e identificar os 
principais tipos de 
transformação de energia 
que ocorre em alguns 
equipamentos elétricos 
residenciais. 

Matéria e 
Energia 

Cálculo de 
consumo de 
energia elétrica 

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

EF08CI01 
 
EF08CI02 
 
EF08CI05 
 
EF08CI06 

Calcular, nesta habilidade, 
refere-se a analisar dados de 
potência e tempo de uso 
para explicar o consumo 
energético de 
eletrodomésticos. Envolve, 
ainda,  compreender a 
eficiência dos aparelhos 
elétricos e inferir sobre 
práticas domésticas de 
economia de energia. 
Ao desenvolver esta 
habilidade, o estudante terá 
noção de que tipo de 
equipamento possui um 
menor consumo de energia e 
também refletir sobre as 
consequências que o uso 
consciente de energia traz 
para as pessoas e para o 
planeta. 

Matéria e 
Energia 

Uso consciente 
de energia 
elétrica 

EF08CI05 AC  
Propor ações 
coletivas para 
otimizar o uso de 
energia elétrica em 
sua escola e/ou 
comunidade, com 

EF08CI01 
 
EF08CI04 
 
EF08CI06 

Propor, nesta habilidade, 
requer que o aluno possa 
analisar, escolher, combinar 
e planejar ações em conjunto 
para otimização do uso de 
energia elétrica na 
comunidade ou na escola. 
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base na seleção de 
equipamentos 
segundo critérios de 
sustentabilidade 
(consumo de 
energia e eficiência 
energética) e 
hábitos de consumo 
responsável. 

Para isso, o aluno precisa 
escolher equipamentos mais 
apropriados, considerando 
aspectos da sustentabilidade 
e de consumo, assim como 
conscientizar as pessoas para 
melhorar seus hábitos de 
consumo de energia elétrica. 
O estudante poderá criar 
medidas/ações que 
diminuam o consumo de 
energia elétrica e a 
contribuição que esta 
diminuição de consumo de 
energia elétrica gera ao 
planeta. 

Matéria e 
Energia 

Fontes e tipos 
de energia 
 
Transformação 
de energia 
 
Uso consciente 
de energia 
elétrica 

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

EF08CI02 

EF08CI03 

EF08CI04 

EF08CI05 

 

O aluno deve identificar, 
compreender, analisar e 
debater modos de geração e 
distribuição de energia 
elétrica, além de comparar e 
avaliar os diferentes tipos de 
geração de energia de acordo 
com os critérios de 
sustentabilidade e eficiência 
energética. O foco da 
exploração deve ser nas 
transformações que a 
energia passa nas usinas de 
geração de energia elétrica e 
em seus processos. Trabalhar 
o conceito de energia no 
Ensino Fundamental pode 
ser complexo, mas é uma 
forma de apresentar o 
estudante a conceitos 
fundamentais que serão 
explorados no Ensino Médio. 
O trabalho com maquete é 
uma excelente estratégia 
didática no desenvolvimento 
desta habilidade. 
 

Vida e 
Evolução 

Magnetismo e 
eletromagnetis
mo 

EF08CI01
M 

AC Compreender os 
princípios da 
Eletrostática e suas 
aplicações. 
Reconhecer as 
propriedades 
magnéticas da 
matéria e 
compreender o 
funcionamento de 
um eletroímã 

EF08CI01 
 
EF08CI02 
 
EF08CI03 
 
EF08CI04 
 
EF08CI05 

Para o desenvolvimento 
desse tema, comentar que o 
ímã natural é conhecido 
desde a Antiguidade. Suas 
características e 
propriedades deram origem 
ao estudo do magnetismo e à 
criação das bússolas. 
Comentar que a partir do 
século XIX, as propriedades 
magnéticas receberam mais 
aplicações por causa da sua 
relação com a eletricidade. O 
conhecimento 
proporcionado pelo 
eletromagnetismo 
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possibilitou controlar e 
interagir com campos 
magnéticos a partir da 
corrente elétrica, e vice-
versa. 
Explicar que, como os ímãs 
se orientam segundo os 
polos geográficos norte e sul, 
a Terra poderia ser entendida 
como um enorme ímã, e 
apresentar as características 
do campo magnético 
terrestre. 

Vida e 
Evolução 

Mecanismos 
reprodutivos 

EF08CI07 AC Comparar diferentes 
processos 
reprodutivos em 
plantas e animais 
em relação aos 
mecanismos 
adaptativos e 
evolutivos. 

EF07CI01

4 

 

Comparar, nesta habilidade, 
envolve identificar, 
diferenciar e descrever, nas 
diferentes espécies de 
plantas e animais, aspectos 
da reprodução sexuada e 
assexuada, do 
desenvolvimento, dos tipos 
de fertilização ou da 
existência de cuidado 
parental, em uma 
perspectiva evolutiva. 
Para o desenvolvimento 
desse tema, torna-se 
necessário a compreensão 
do que é reprodução, os 
tipos de reprodução e as 
implicações evolutivas em 
cada tipo e a sua importância 
para a manutenção das 
espécies no planeta. 

Vida e 
Evolução 

Mecanismos 
reprodutivos 
 
Sexualidade 

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

EF08CI09 

EF08CI10 

EF08CI11 

 
Para essa habilidade, devem 
ser estimuladas atividades 
que propiciem ao aluno 
reconhecer e descrever a 
ação dos hormônios sobre o 
desenvolvimento e 
alterações de características 
nos humanos, como o ciclo 
menstrual. Também é 
relevante que os estudantes 
reconheçam os órgãos que 
compõe os sistemas genitais 
masculino e feminino e as 
funções desempenhadas por 
cada um deles. É necessário 
que ele compreenda o papel 
do sistema nervoso e das 
gônadas no organismo e suas 
implicações típicas na 
puberdade, destacando 
também questões 
emocionais, sociais e 
culturais. O aluno deve ser 
incentivado a levantar 
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informações em textos 
científicos, notícias ou 
podcasts que tratam de 
adolescência e de questões 
relacionadas à saúde 
específicas dessa fase de 
desenvolvimento. 

Vida e 
Evolução 

Mecanismos 
reprodutivos 
 
Sexualidade 

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

EF08CI08 

EF08CI10 

EF08CI11 

Oferece contexto para 
desenvolver os Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 
ODS 3 (Saúde e bem-estar) e 
5 (Igualdade de gênero), 
sobre saúde e igualdade de 
gênero. Os alunos devem 
diferenciar os métodos 
contraceptivos, e classificá-
los de acordo com sua 
adequação à prevenção de 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) e 
gravidez. Além disto, 
compreender o ciclo 
menstrual e o 
amadurecimento sexual, 
incluindo a gravidez. É 
importante oportunizar 
diálogos em debates sobre 
comportamentos e hábitos 
que podem ser orientados a 
uma perspectiva preventiva. 
A BNCC traz o termo DSTs 
(Doenças sexualmente 
transmissíveis), mas é mais 
recomendado utilizar ISTs. 
 
 

Vida e 
Evolução 

Mecanismos 
reprodutivos 
 
Sexualidade 

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

EF08CI08 Identificar, nesta habilidade, 
compreende reconhecer e 
descrever os sintomas das 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, como 
Gonorreia, Sífilis, HPV, Aids e 
Herpes. Além disso, espera-
se que o aluno entenda os 
mecanismos de transmissão, 
selecionando métodos de 
prevenção mais adequados 
às diferentes DST, como uso 
de preservativo, envolvendo 
a responsabilidade e 
consciência sobre a sua 
saúde sexual. 
Ao estudar esta habilidade, o 
foco deve ser a compreensão 
das consequências que as 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST’s) podem 
trazer para o organismo e 
conscientizar sobre a 
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importância do diagnóstico 
precoce e tratamento. 

Vida e 
Evolução 

Sexualidade EF08CI11 AC Selecionar 
argumentos que 
evidenciem as 
múltiplas dimensões 
da sexualidade 
humana (biológica, 
sociocultural, afetiva 
e ética). 

 

EF08CI08 Selecionar, nesta habilidade, 
envolve reconhecer, 
compreender e discutir a 
sexualidade humana, 
considerando as suas 
múltiplas dimensões, além 
de aspectos  como o cuidado 
e o respeito a si mesmo e ao 
outro, a construção da 
identidade social e cultural, a 
afetividade e  a compreensão 
dos aspectos culturais 
envolvidos na sexualidade 
humana. 
Destacar a necessidade de 
respeitarmos a diversidade, 
entendendo que cada 
indivíduo tem sua história e 
suas particularidades. 

Terra e 
Universo 
 

Sistema Sol, 
Terra e Lua 

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

 

EF08CI16 

 

Nesta habilidade, a 
observação pode ser 
estimulada com aplicativos 
digitais ou imagens. É 
importante que os 
estudantes caracterizem e 
expliquem os aspectos 
observáveis da Lua (cheia, 
quarto minguante, quarto 
crescente e nova), de modo a 
relacionar e descrever sua 
ocorrência com base no 
modelo Sol, Terra e Lua. 
Construir diagramas e 
modelos físicos ou digitais 
pode facilitar a 
exemplificação dos eclipses 
solares e lunares e das 
alterações nas características 
observáveis da Lua em suas 
diferentes fases. No 6º ano 
este trabalho é iniciado. 

Terra e 
Universo 
 

Sistema Sol, 
Terra e Lua 

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

EF08CI14 

 

EF08CI16 

É fundamental para o aluno 
compreender, descrever e 
ilustrar os movimentos de 
rotação e translação, 
destacando a posição do eixo 
da Terra. Espera-se que o 
estudante relacione o 
movimento orbital do 
planeta e a exposição aos 
raios solares com as quatro 
estações. Deve-se explicitar 
habilidades relativas à 
realização de modelos 
ilustrados ou tridimensionais, 
que podem ajudar a 
compreender os fenômenos 
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abordados, incluindo a 
ocorrência de dias mais 
longos e mais curtos, ou 
explicar a influência deles no 
cotidiano do estudante, 
como as diferentes 
temperaturas no inverno e 
no verão. 

Terra e 
Universo 
 

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

EF07CI07 

 

EF08CI13 

 

EF08CI16 

Relacionar, nesta habilidade, 
envolve compreender e 
explicar o deslocamento das 
massas de ar e sua relação 
com as diferenças de 
temperatura e pressão 
existentes na atmosfera 
terrestre. Inclui também 
reconhecer e descrever a 
dinâmica da temperatura nos 
oceanos, de modo a que o 
aluno associe esses 
fenômenos à forma e ao 
movimento da Terra. 
Destacar a relação com as 
características dos biomas 
terrestres. 

Terra e 
Universo 
 

Clima EF08CI15 AC Identificar as 
principais variáveis 
envolvidas na 
previsão do tempo e 
simular situações 
nas quais elas 
possam ser medidas 

EF08CI16 

 

 

 

Identificar, nesta habilidade, 
envolve reconhecer e 
selecionar, a partir da análise 
de dados, as variáveis que 
interferem na previsão do 
tempo e simular situações 
em que essas variáveis 
possam ser medidas. Pode-se 
propor uma investigação do 
clima local, utilizando 
informações como 
temperatura diária, umidade, 
pressão e os ventos, em 
vários períodos, que podem 
ser analisadas para a 
construção de modelos para 
a previsão do tempo. 

Terra e 
Universo 
 

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

EF07CI12 

EF07CI13 

EF08CI14 

EF08CI15 

 

Discutir, nesta habilidade, 
envolve identificar e 
descrever o clima, o tempo, a 
poluição atmosférica, as 
ações humanas que causam 
poluição e as que minimizam 
o impacto no ambiente, 
identificando e analisando o 
alcance dessas ações na 
sustentabilidade, além de 
propor soluções para as 
alterações provocadas por 
elas. 
Atrelar com os assuntos: 
Efeito Estufa e Aquecimento 
Global. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
 

9º ANO 
CIÊNCIAS 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

CÓDIGO 
CLASSIFIC

AÇÃO 
TEXTO DA HABILIDADE 

HABILIDADE
S 

RELACIONAD
AS 

COMENTÁRIO 

Matéria e 
energia 

Estrutura da 
matéria 

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

EF09CI02 
 
EF09CI03 

 
Investigar, nesta habilidade, 
envolve reconhecer, testar e 
explicar as mudanças de 
estado físico, utilizando 
modelos e considerando a 
constituição da matéria por 
partículas. Requer identificar 
as propriedades da matéria em 
relação ao comportamento de 
suas partículas e ao 
reconhecimento de espaços 
vazios entre elas, bem como da 
agitação ou alterações 
provocadas pela temperatura. 

Matéria e 
energia 

Aspectos 
quantitativos 
das 
transformações 
químicas 

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

EF09CI01 Comparar, nesta habilidade, 
pressupõe identificar, 
relacionar e estabelecer as 
proporções da quantidade de 
substâncias utilizadas e 
produzidas nas transformações 
químicas com base em sua 
massa. 
Após estudar as propriedades 
da matéria relacionadas a 
mudança de estados físicos, os 
estudantes estudarão as 
transformações químicas e 
deverão compreender a lei de 
Lavoisier, explicando a 
estrutura de uma equação 
química (reagentes e 
produtos), e relacionando as 
proporções entre as massas 
envolvidas numa reação. 
 
 

Matéria e 
energia 

Aspectos 
quantitativos 
das 
transformações 
químicas 

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

EF09CI01 Identificar, nesta habilidade, 
envolve conhecer e 
compreender modelos de 
constituição da matéria. 
Envolve também conhecer e 
localizar a evolução desses 
modelos ao longo do tempo. 
Para desenvolver esta 
habilidade os estudantes 
precisam compreender o que é 
o átomo e as partículas 
subatômicas. Também é 
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essencial compreender a 
composição das moléculas. 

Matéria e 
energia 

Radiações e 
suas aplicações 
na saúde 

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

EF09CI07 
 
 

Planejar e executar, nesta 
habilidade, requer observar, 
testar, concluir e compreender 
fenômenos relacionados à 
decomposição da luz. A 
habilidade envolve também 
investigar o espectro 
eletromagnético e a sua 
relação com a mistura de cores 
da luz e de pigmentações na 
formação de cores. 
Assim, esta habilidade exige 
que o estudante compreenda 
o que é luz e sua composição, 
bem como entender que a 
reflexão da luz que incide 
sobre um objeto é que irá 
permitir a visualização do 
mesmo (forma, cor, posição, 
etc). 
Experimentos sobre a 
fotossíntese contribuem neste 
processo. 

Matéria e 
energia 

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

EF09CI07 Investigar, nesta habilidade, 
requer identificar, analisar, 
categorizar e explicar os 
processos de transmissão e 
recepção de imagem e som, 
relacionando-os às radiações 
eletromagnéticas. A habilidade 
prevê que o aluno investigue 
os mecanismos envolvidos na 
transmissão e recepção da 
imagem e do som, 
prioritariamente os que 
representaram inovações nos 
meios de comunicação. 
O estudo desta habilidade 
permite ao estudante 
entender como som e imagem 
são transmitidos ao estudar 
ondulatória (espectro 
eletromagnético, comprimento 
de ondas, etc). 

Matéria e 
energia 

EF09CI06 AF 
 

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

EF09CI07 Classificar, nesta habilidade, 
requer reconhecer, 
compreender e categorizar as 
radiações eletromagnéticas de 
acordo com suas diferentes 
características (frequência e 
fontes). Envolve também 
relacionar as ondas 
eletromagnéticas ao seu uso 
em diferentes tecnologias. 
Assim, o estudante conseguirá 
diferenciar ondas mecânicas e 
eletromagnéticas, além de 
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fotocélulas etc. 
 

compreender as aplicações dos 
diferentes usos das ondas 
eletromagnéticas no dia a dia e 
como elas facilitam as 
atividades cotidianas. 

Matéria e 
energia 

Radiações e 
suas aplicações 
na saúde 

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

EF09CI04 
 
EF09CI05 
 
EF09CI06 

 
A pesquisa de casos e novas 
tecnologias, do funcionamento 
e do princípio do método deve 
servir como forma de levantar 
informações para debater o 
tema dessa habilidade. Os 
alunos devem identificar, 
avaliar, comparar e relatar o 
impacto do desenvolvimento 
tecnológico na aplicação das 
radiações eletromagnéticas na 
área da saúde. Deve-se 
considerar o tema sob 
perspectiva da História da 
Ciência, destacando suas 
implicações sobre a qualidade 
de vida. 
 
 

Vida e 
Evolução 

Hereditariedad
e 

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

EF09CI09 Associar, nesta habilidade, 
envolve reconhecer os 
princípios da hereditariedade, 
compreendendo o papel dos 
gametas na transmissão de 
informações genéticas (genes 
dominantes e recessivos), bem 
como reconhecer as 
características como 
hereditárias, congênitas, 
adquiridas ou genéticas, para 
estabelecer relações entre 
ancestrais e descendentes. 
Esta habilidade exige que o 
aluno já conheça as noções 
básicas sobre a estrutura 
celular, DNA e cromossomos. 
Os alunos devem compreender 
que os genes localizam-se nos 
cromossomos (DNA + 
proteínas) e que os gametas 
são as células haploides 
responsáveis pela transmissão 
dos genes para a geração 
seguinte. 

Vida e 
Evolução 

EF09CI09 AC Discutir as ideias de 
Mendel sobre 
hereditariedade 
(fatores 
hereditários, 
segregação, 
gametas, 
fecundação), 
considerando-as 

EF09CI08 
 
EF09CI11 

 
Os alunos devem identificar, 
reconhecer, selecionar e 
construir argumentos sobre as 
leis de Mendel sobre o 
monoibridismo e o diibridismo. 
Deve-se cuidar da formação do 
desenvolvimento do 
pensamento científico, por 
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para resolver 
problemas 
envolvendo a 
transmissão de 
características 
hereditárias em 
diferentes 
organismos. 

meio da leitura e do 
conhecimento sobre como 
essas teorias foram 
estabelecidas. Podem-se 
realizar investigações em 
situações ilustrativas de 
cruzamentos, que forneçam 
elementos para o aluno 
identificar as características 
hereditárias em jogo; e definir 
os resultados, utilizando o 
quadro de Punnet. 

Vida e 
Evolução 

Ideias 
evolucionistas 

EF09CI10 AC Comparar as ideias 
evolucionistas de 
Lamarck e Darwin 
apresentadas em 
textos científicos e 
históricos, 
identificando 
semelhanças e 
diferenças entre 
essas ideias e sua 
importância para 
explicar a 
diversidade 
biológica. 

EF09CI11 Comparar, nesta habilidade, 
supõe identificar, nas ideias de 
Darwin, princípios como a 
variabilidade da seleção 
natural e a adaptação, e,  nas 
de Lamarck, princípios como a 
lei de uso e desuso e a 
progressão evolutiva. A 
habilidade exige que o aluno 
reconheça aspectos 
convergentes e divergentes 
entre essas ideias, no que se 
refere à explicação do grau de 
variação da vida. 

Vida e 
Evolução 

EF09CI11 AF  
Discutir a evolução e 
a diversidade das 
espécies com base 
na atuação da 
seleção natural 
sobre as variantes 
de uma mesma 
espécie, resultantes 
de processo 
reprodutivo. 
 
 

EF09CI09 
 
EF09CI10 

Discutir, nesta habilidade, 
envolve selecionar e explicar 
informações relevantes sobre a 
variação de seres vivos, os 
genes, as populações e a 
interação entre espécies, que 
expliquem a variabilidade 
genética resultante da seleção 
natural. 
Ao analisar as ideias 
evolucionistas, os estudantes 
precisam compreender como 
ocorreu a evolução e as 
adaptações pelas quais as 
espécies foram submetidas ao 
longo do tempo e que 
permitiram a sua 
sobrevivência. 
Sugestão de vídeo - 2º 
EPISÓDIO DA SÉRIE COSMOS 

Vida e 
Evolução 

Preservação da 
biodiversidade 

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

EF09CI13 Justificar, nesta habilidade, 
significa selecionar 
informações e dados sobre 
parques, reservas e florestas 
nacionais, de modo que o 
aluno possa interpretá-los e 
compreender a função desses 
espaços na preservação do 
patrimônio biológico. Também 
é foco da habilidade 
compreender e explicar as 
diferenças entre Unidade de 
Proteção Integral, como 
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populações 
humanas e as 
atividades a eles 
relacionados. 
 
 

estação ecológica, reserva 
biológica e parques, e de uso 
sustentável, como Área de 
Proteção Ambiental — APA e 
Reservas de Particular do 
Patrimônio Natural — RPPN, 
entre outras. 
Esta habilidade associa-se ao 
que temos discutido sobre o 
currículo municipal. 
EF09CI02M - Reconhecer a 
existência e a importância das 
Unidades de Conservação 
existentes no município de 
Araraquara: localização, 
biodiversidade, importância e 
preservação. 

Vida e 
Evolução 

Preservação da 
biodiversidade 

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

EF09CI12 Essa habilidade é fundamental 
para o desenvolvimento do 
tema meio ambiente e 
também para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
ODS 11 – Cidade e 
comunidades sustentáveis, 12 
– Consumo e produção 
responsáveis e 13 – Combate 
às alterações climáticas. 
Propor significa criar 
campanhas, materiais de 
sensibilização, entre outras 
ações que coloquem o 
estudante no centro do 
processo criativo para a 
resolução de problemas 
ambientais, como o uso 
consciente da água e da 
energia, reciclagem e a 
melhoria da mobilidade, de 
modo a relacionar conceitos 
científicos sobre o tema com 
ações de cidadania e 
responsabilidade social. O 
aluno deve conseguir 
identificar soluções e modelos 
que possam ser replicados nos 
âmbitos individual e coletivo. 

Terra e 
Universo 

Composição, 
estrutura e 
localização do 
Sistema 
Solar no 
Universo 

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

 O aluno deve identificar e 
relatar as características físicas 
e químicas dos astros do 
Sistema Solar, reconhecendo 
aspectos como forma, 
composição da atmosfera, 
distância, temperatura, entre 
outras, para depois compará-
las. Para chegar no nível 
descritivo, pode-se propor a 
realização de pesquisa e 
exploração de materiais de 
Astronomia, como simuladores 
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uma galáxia dentre 
bilhões). 

digitais, vídeos e 
documentários. A habilidade 
prevê também localizar o 
Sistema Solar na Galáxia e no 
Universo. 
 
 

Terra e 
Universo 

Astronomia e 
cultura 

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

EF09CI17  
Essa habilidade envolve 
identificar e reconhecer a 
influência e o uso de 
referências baseando-se no 
céu em diferentes culturas 
para responder a necessidades 
distintas. A pesquisa e a 
elaboração de linhas do tempo 
podem servir como forma de 
explorar as relações históricas 
da visão de universo 
desenvolvidas pela 
humanidade até os dias atuais. 
Podem ser propostas 
atividades de investigação e 
seleção de representações do 
céu, da Terra e outros 
elementos do Sistema Solar 
em relatos da cultura local, 
histórias, fábulas, contos, entre 
outros. 

 
 
 
 
 
Terra e 
Universo 

Vida humana 
fora da Terra 

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

EF09CI17  
Refletir sobre as condições 
para a manutenção da vida 
serve de contexto para o 
desenvolvimento dos, que 
tratam das condições para a 
vida sobre a Terra e na água. 
De início, deve-se propor aos 
alunos que identifiquem os 
elementos fundamentais para 
ocorrência na vida no planeta. 
Além disso, analisar se esses 
elementos podem ser 
encontrados na zona habitável 
do Sistema Solar, com base em 
informações obtidas sobre 
outros astros. Podem-se 
propor debates sobre as 
condições de suporte à vida 
em outros ambientes fora da 
Terra. 

Terra e 
Universo 

Evolução 
estelar 

EF09CI17 AC  
Analisar o ciclo 
evolutivo do Sol 
(nascimento, vida e 
morte) baseado no 
conhecimento das 
etapas de evolução 
de estrelas de 
diferentes 

EF09CI15 
 
EF09CI16 

Analisar, nesta habilidade, 
envolve identificar e descrever 
as fases do ciclo de vida das 
estrelas grandes e pequenas, 
como o  Sol, desde a origem 
comum em nebulosa 
molecular, estrela gigante ou 
pequena, gigante ou 
supergigante vermelha, 
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dimensões e os 
efeitos desse 
processo no nosso 
planeta. 
 

nebulosa planetária ou 
supernova, anã branca ou 
buraco negro ou estrela de 
nêutrons, diferenciando as 
transformações, as interações 
e as reações nos elementos em 
cada uma delas. A habilidade 
prevê também que, a partir 
dessa análise, o aluno possa 
compreender e descrever as 
consequências desse ciclo para 
o planeta Terra. 
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