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APRESENTAÇÃO

Prezados(as) Educadores(as)! 

É  com  muita  satisfação  que  lhes  apresentamos  o  Currículo  oficial  do

Sistema de Ensino de nosso município.

Esse Currículo segue as normas legais estabelecidas pela Base Nacional

Comum  Curricular  (Parecer  CNE/CP  nº15/2017)  e  Referencial  Curricular  Gaúcho

(Resolução CEED/RS nº 345/2018) e está organizado de modo a contemplar os preceitos

da Educação Integral para o fomento do desenvolvimento, nos(as) educandos(as), das

Competências, das Habilidades, das Atitudes e dos Valores imprescindíveis no contexto

da Educação do Século XXI.

Portanto,  o  escopo  desse  Currículo  consiste  em  oferecer  às  escolas

elementos palpáveis para a plena implementação da Base Nacional Comum Curricular e

do Referencial Curricular Gaúcho.
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 Etapa: Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º Ano)

 Grupo de trabalho: Área do Conhecimento Ciências da Natureza

 Participantes:

1 Letícia Tonatto (Coordenadora)

2 Camila Raquel Dipp (Coordenadora)

3 Vera Zambra Benits

4 Luiza Helena Moze Suzek

5 Liana Balicki Colossi

6 Angela Maria Socol

7 Adriane Maria Fassícollo Racoski

• Assessoria Pedagógica: Impare Educação

• Correção e Formatação: Luciana Aparecida Tomazoni de Oliveira – SMEd

•    Elementos Curriculares do Ensino Fundamental

O Currículo  do  Ensino Fundamental,  de  acordo com a  Base  Nacional  Comum

Curricular  (Parecer  CNE/CP  nº15/2017)  está  estruturado  de  modo  a  contemplar  os

seguintes  elementos  curriculares:  as  Áreas  de  Conhecimento,  passando  pelos

Componentes Curriculares até chegarmos nas Unidades Temáticas.

Serão  contemplados,  também,  as  Competências  Específicas  dos  Componentes

Curriculares,  os  Objetos  de  Conhecimento,  as  Habilidades  e  os  Conteúdos  de  cada

Unidade Temática.

Os Conteúdos apresentados neste Currículo servirão de suporte para a elaboração

dos Planos de Estudo/Trabalho dos docentes do sistema de ensino.

I - Competências Gerais

II – Área do Conhecimento

1- Ciências da Natureza
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I - COMPETÊNCIAS GERAIS

As dez Competências Gerais da BNCC se inter-relacionam e se desdobram no

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica.  Nesse sentido,

elas se articulam na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e

na formação de atitudes e valores.

01 O que é Valorizar  e  utilizar  os  conhecimentos  historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital.

Para que Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar  para  a  construção  de  uma  sociedade  justa,
democrática e inclusiva.

02 O que é Exercitar  a  curiosidade  intelectual  e  recorrer  à  abordagem
própria  das  ciências,  incluindo  a  investigação,  a  reflexão,  a
análise crítica, a imaginação e a criatividade.

Para que Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver  problemas  e  criar  soluções  (inclusive  tecnológicas)
com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

03 O que é Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais.

Para que Para fruir  e participar de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural.

04 O que é Utilizar diferentes linguagens – verbal  (oral  ou visual-motora,
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos  das  linguagens  artística,  matemática  e
científica.

Para que Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que
levem ao entendimento mútuo.

05 O que é Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares).

Para que Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e
autoria na vida pessoal e coletiva.

06 O que é Valorizar  a  diversidade  de  saberes  e  vivências  culturais  e
apropriar-se de conhecimentos e experiências.

Para que Para entender as relações próprias do mundo do trabalho e
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
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responsabilidade.

07 O que é Argumentar  com  base  em  fatos,  dados  e  informações
confiáveis.

Para que Para formular,  negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões  comuns  que  respeitem  e  promovam  os  direitos
humanos,  a  consciência  socioambiental  e  o  consumo
responsável  em  âmbito  local,  regional  e  global,  com
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.

08 O que é Conhecer-se,  compreender-se  na  diversidade  humana  e
apreciar-se.

Para que Cuidar de sua saúde física e emocional,  reconhecendo suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para
lidar com elas.

09 O que é Exercitar  a  empatia,  o  diálogo,  a  resolução de conflitos  e  a
cooperação

Para que Fazer-se  respeitar  e  promovendo o respeito  ao  outro  e  aos
direitos  humanos,  com  acolhimento  e  valorização  da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades,  culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.

10 O que é Agir  pessoal  e  coletivamente  com  autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação.

Para que Tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.

II - ÁREA DO CONHECIMENTO

1 – ÁREA DO CONHECIMENTO CIÊNCIAS DA NATUREZA

Competências específicas da Área do Conhecimento Ciências da Natureza

As Competências Específicas,  da Área do Conhecimento Ciências da Natureza

são:

1 Compreender  as  Ciências  da  Natureza  como  empreendimento  humano,  e  o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.

2 Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da
Natureza,  bem  como  dominar  processos,  práticas  e  procedimentos  da
investigação  científica,  de  modo  a  sentir  segurança  no  debate  de  questões
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científicas,  tecnológicas,  socioambientais  e  do  mundo  do  trabalho,  continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.

3 Analisar,  compreender  e  explicar  características,  fenômenos  e  processos
relativos  ao  mundo  natural,  social  e  tecnológico  (incluindo  o  digital),  como
também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade
para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas)
com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4 Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência
e  de  suas  tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo
contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5 Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis
e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a
diversidade de indivíduos e de grupos sociais,  sem preconceitos de qualquer
natureza.

6 Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e
resolver  problemas  das  Ciências  da  Natureza  de  forma  crítica,  significativa,
reflexiva e ética.

7 Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se
na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo
aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8 Agir  pessoal  e  coletivamente  com  respeito,  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade,  resiliência  e  determinação,  recorrendo  aos  conhecimentos  das
Ciências  da  Natureza  para  tomar  decisões  frente  a  questões  científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

1.1 Componente Curricular Ciências

Competências Específicas

As Competências  Específicas,  do  Componente  Curricular  Ciências,  da  Área de

Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Compreender  as  Ciências  da  Natureza  como  empreendimento  humano,  e  o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.

2 Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da
Natureza,  bem  como  dominar  processos,  práticas  e  procedimentos  da
investigação  científica,  de  modo  a  sentir  segurança  no  debate  de  questões
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científicas,  tecnológicas,  socioambientais  e  do  mundo  do  trabalho,  continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.

3 Analisar,  compreender  e  explicar  características,  fenômenos  e  processos
relativos  ao  mundo  natural,  social  e  tecnológico  (incluindo  o  digital),  como
também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade
para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas)
com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4 Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência
e  de  suas  tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo
contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5 Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis
e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a
diversidade de indivíduos e de grupos sociais,  sem preconceitos de qualquer
natureza.

6 Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e
resolver  problemas  das  Ciências  da  Natureza  de  forma  crítica,  significativa,
reflexiva e ética.

7 Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se
na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo
aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8 Agir  pessoal  e  coletivamente  com  respeito,  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade,  resiliência  e  determinação,  recorrendo  aos  conhecimentos  das
Ciências  da  Natureza  para  tomar  decisões  frente  a  questões  científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

Dimensões do Conhecimento

Os Princípios  do  Componente  Curricular  Geografia,  da  Área  de  Conhecimento

Ciências Humanas são:

1 Definição de problemas

2 Levantamento, análise e representação

3 Comunicação

4 Intervenção
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Unidades Temáticas do Componente Curricular Ciências

1.1.1 Matéria e Energia

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Matéria  e  Energia,  do

Componente Curricular Ciências, da Área do Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Misturas homogêneas e heterogêneas

2 Separação de materiais

3 Materiais sintéticos

4 Transformações químicas

5 Máquinas simples

6 Formas de propagação do calor

7 Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra

8 História dos combustíveis e das máquinas térmicas

9 Fontes e tipos de energia

10 Transformação de energia

11 Cálculo de consumo de energia elétrica

12 Circuitos elétricos

13 Uso consciente de energia elétrica

14 Aspectos quantitativos das transformações químicas

15 Estrutura da matéria

16 Radiações e suas aplicações na saúde

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da Unidade Temática Matéria e Energia, do Componente Curricular Ciências, da Área do

Conhecimento Ciências da Natureza são:
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OBJETOS
HABILIDADES

DA BNCC 
HABILIDADES 

DO RCG 
HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Misturas
homogê-
neas e he-
terogê-
neas.

Separação
de  materi-
ais.

Materiais
sintéticos.

Transfor-
mações
químicas.

(EF06CI01) Clas-
sificar  como  ho-
mogênea  ou  he-
terogênea  a  mis-
tura  de  dois  ou
mais  materiais
(água e sal, água
e  óleo,  água  e
areia etc.).

(EF06CI02)  Iden-
tificar  evidências
de  transforma-
ções  químicas  a
partir  do  resulta-
do de misturas de
materiais que ori-
ginam  produtos
diferentes  dos
que  foram mistu-
rados (mistura de
ingredientes  para
fazer  um  bolo,
mistura  de  vina-
gre  com bicarbo-
nato  de  sódio
etc.).

(EF06CI03) Sele-
cionar  métodos
mais  adequados

(EF06CI01RS-1)
Explorar  o  desen-
volvimento  de  pro-
cedimento  de  in-
vestigação  por
meio  de  experiên-
cias  com  misturas
encontradas no co-
tidiano.

(EF06CI01RS-2)
Classificar  as  dife-
rentes misturas;

(EF06CI01RS-3)
Propor  e  realizar
separações de dife-
rentes misturas.

(EF06CI01RS-4)
Aplicar  conceitos
de  separação  de
misturas, de solubi-
lidade  e  de  trans-
formação  química
para  compreender
os  processos  en-
volvidos  no  trata-
mento  da  água
para  consumo  hu-
mano.

(EF06CI02RS-1)
Compreender  o
que são fenômenos
químicos e físicos.

(EF06CI02RS-2)
Reconhecer  que
grande  parte  dos
processos  respon-
sáveis  pela  vida
envolvem  transfor-
mações químicas e
físicas.

(EF06CI02RS-3)
Realizar  experi-
mentos com mistu-
ras  de  materiais
que  evidenciem  a
ocorrência  ou  não
de  transformações
químicas.

(EF06CI03RS-1)
Reconhecer a  utili-
zação dos métodos

• Os estados físicos da
matéria  e  suas  mudan-
ças;
• Misturas  homogêneas
e heterogêneas;
• Separação  de  mistu-
ras;
• Separação  do  petró-
leo e seus subprodutos;
• Fenômenos  químicos
e físicos;
• Transformações  Quí-
micas e Físicas;
• Reações Químicas re-
versíveis e irreversíveis; 
• Noções de atomística;
• Medicamentos e o uso
racional dos mesmos;
• Uso da Química na in-
dústria alimentícia;
• Características  dos
materiais;
• O que são transforma-
ções  físicas  dos  materi-
ais; 
• O que são transforma-
ções químicas dos materi-
ais
• A  transformação  do
lixo em aterros sanitários
e na natureza;
• As  transformações
dos  resíduos  orgânicos
em compostos orgânicos.
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para a separação
de diferentes sis-
temas  heterogê-
neos  a  partir  da
identificação  de
processos de se-
paração de mate-
riais (como a pro-
dução  de  sal  de
cozinha,  a  desti-
lação de petróleo,
entre outros).

(EF06CI04) Asso-
ciar  a  produção
de medicamentos
e outros materiais
sintéticos  ao  de-
senvolvimento  ci-
entífico e tecnoló-
gico, reconhecen-
do  benefícios  e
avaliando  impac-
tos  socioambien-
tais.

de  separação  de
misturas  utilizados
em seu cotidiano.

(EF06CI03RS-2)
Pesquisar  proces-
sos  industriais  que
envolvam  separa-
ção de misturas.

(EF06CI04RS-1)
Pesquisar  o  modo
como  os  medica-
mentos são fabrica-
dos e quais são os
mais utilizados pela
sua comunidade.

(EF06CI04RS-2)
Diferenciar  quais
medicamentos  são
naturais  e  quais
são sintéticos.

(EF06CI04RS-3)
Conhecer  as  for-
mas  de  conserva-
ção  dos  medica-
mentos  e  o  prazo
de  validade,  bem
como compreender
e  associar  o  des-
carte  adequado
para  determinados
tipos  de  medica-
mentos.

(EF06CI04RS-4)
Compreender  os
malefícios da auto-
medicação,  tradici-
onal  ou  por  ervas
medicinais,  enten-
dendo  a  importân-
cia  da  orientação
médica  para  qual-
quer  tipo  de  medi-
camento.

(EF06CI04RS-5)
Associar a biodiver-
sidade  brasileira  à
potencialidade  de
desenvolvimento
de  novos  medica-
mentos, relacionan-
do a importância da

12



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área do Conhecimento Ciências da Natureza

preservação  da  bi-
odiversidade para a
cura de doenças.

Máquinas
simples.

Formas  de
propaga-
ção  do ca-
lor.

Equilíbrio
termodinâ-
mico e vida
na Terra.

História
dos  com-
bustíveis  e
das máqui-
nas  térmi-
cas.

(EF07CI01) Dis-
cutir  a  aplicação,
ao longo da histó-
ria, das máquinas
simples  e  propor
soluções e inven-
ções para a reali-
zação  de  tarefas
mecânicas  cotidi-
anas.

(EF07CI02) Dife-
renciar  tempera-
tura, calor e sen-
sação  térmica
nas diferentes si-
tuações de equilí-
brio  termodinâmi-
co cotidianas.

(EF07CI01RS-1)
Investigar  as
máquinas  em  dife-
rentes  períodos
históricos  e  quais
consequências
seus  usos  tiveram
na  sociedade  da
época e no merca-
do de trabalho.

(EF07CI01RS-2)
Discutir  e  avaliar
mudanças  econô-
micas,  culturais  e
sociais,  tanto  na
vida  cotidiana
quanto  no  mundo
do trabalho,  decor-
rentes do desenvol-
vimento  de  novos
materiais e tecnolo-
gias  como  a  auto-
mação e a informa-
tização.

(EF07CI01RS-3)
Criar uma máquina
simples  para  reali-
zar  uma  atividade
do cotidiano.

(EF07CI02RS-1)
Diferenciar  tempe-
ratura, calor e sen-
sação  térmica  nas
diferentes  situa-
ções  de  equilíbrio
termodinâmica coti-
dianas.

(EF07CI02RS-2)
Reconhecer modos
de transferência de
calor entre objetos,
bem  como  a  ideia
de  calor  como for-
ma de energia.

(EF07CI02RS-3)
Conhecer as esca-
las  termométricas
Celsius,  Fahre-
nheit, Kelvin e a re-
lação entre elas.

• Máquinas Simples;
• Alavancas  (Força  re-
sistente,  Força  potente,
Equilíbrio);
• Braço da força poten-
te e resistente;
• Equilíbrio de rotação e
translação;
• Tipos  de  Alavancas
(Interfixa,  Inter-resistente,
Interpotente);
• Alavancas  do  corpo
humano  (Antebraço,  Pé,
Cabeça, etc);
• Ferramentas
(alicate,chave,etc);
• Calor;
• Temperatura;
• Termômetro;
• Escalas  termométri-
cas e Sensação Térmica;
• Propagação de Calor;
• Máquinas Térmicas;
• Combustíveis  renová-
veis e não renováveis;
• Influência  do  sol  nas
condições de vida na Ter-
ra;
• Coletores  solares  em
residência;
• Fogões solares;
• Aquecimento global;
• Fontes  de  produção
limpa;
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(EF07CI03) Utili-
zar  o  conheci-
mento das formas
de  propagação
do calor para jus-
tificar a utilização
de  determinados
materiais  (condu-
tores e isolantes)
na vida cotidiana,
explicar  o  princí-
pio  de  funciona-
mento  de  alguns
equipamentos
(garrafa  térmica,
coletor solar etc.)
e/ou construir so-
luções  tecnológi-
cas a partir desse
conhecimento.

(EF07CI04) Avali-
ar  o  papel  do
equilíbrio termodi-
nâmico  para  a
manutenção  da
vida  na  Terra,
para  o  funciona-
mento  de  máqui-
nas  térmicas  e
em  outras  situa-
ções cotidianas.

(EF07CI05) Dis-
cutir o uso de di-

(EF07CI02RS-4)
Pesquisar, em dife-
rentes  épocas,  as
temperaturas  do
ano  e  compará-las
nas diferentes esta-
ções do ano, repre-
sentando  através
de gráficos e tabe-
las.

(EF07CI02RS-5)
Analisar os diferen-
tes  tipos  de equilí-
brios  (térmico,  quí-
mico  e  mecânico)
para  a  compreen-
são  dos  conceitos
da termodinâmica.

(EF07CI03RS-1)
Examinar  materiais
condutores  e  iso-
lantes utilizados no
dia a dia.

(EF07CI03RS-2)
Escolher  objetos
mais  adequados,
considerando o cli-
ma local, justifican-
do sua escolha.

(EF07CI03RS-3)
Construir  trocado-
res  de  calor  com
materiais  alternati-
vos.

(EF07CI03RS-4)
Explorar os concei-
tos  de  propagação
do  calor  –  condu-
ção,  convecção  e
irradiação.

(EF07CI04RS-1)
Analisar  como  o
equilíbrio  dinâmico
influencia na manu-
tenção da vida.

(EF07CI04RS-2)
Investigar o funcio-
namento  das
máquinas  térmicas
e sua evolução.

(EF07CI05RS-1)
Identificar o uso de
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ferentes  tipos  de
combustível  e
máquinas  térmi-
cas  ao  longo  do
tempo, para avali-
ar avanços, ques-
tões  econômicas
e problemas soci-
oambientais  cau-
sados pela produ-
ção e uso desses
materiais  e
máquinas.

(EF07CI06) Dis-
cutir e avaliar mu-
danças  econômi-
cas,  culturais  e
sociais,  tanto  na
vida  cotidiana
quanto no mundo
do  trabalho,  de-
correntes  do  de-
senvolvimento  de
novos materiais e
tecnologias
(como automação
e informatização).

combustível,  reno-
váveis e não reno-
váveis,  apontando
alternativas susten-
táveis.

(EF07CI05RS-2)
Conscientizar-  se
da necessidade do
uso  racional  dos
combustíveis  e
máquinas térmicas,
levando  em  consi-
deração  o  avanço
tecnológico  e  as
questões  socioam-
bientais.

(EF07CI06RS-1)
Reconhecer  como
o  desenvolvimento
científico e tecnoló-
gico  influencia  em
aspectos  econômi-
cos, culturais e so-
cioambientais.

(EF07CI06RS-2)
Comparar  as  mu-
danças que ocorre-
ram  após  a  inser-
ção  de  determina-
dos materiais e tec-
nologias no cotidia-
no dos indivíduos e
como  isso  refletiu
nas  relações  de
trabalho.

Fontes e ti-
pos  de
energia.

Transfor-
mação  de
energia.

Cálculo  de
consumo
de  energia
elétrica.

Circuitos
elétricos.

Uso  cons-
ciente  de
energia
elétrica.

(EF08CI01)  Iden-
tificar e classificar
diferentes  fontes
(renováveis e não
renováveis)  e  ti-
pos  de  energia
utilizados  em  re-
sidências,  comu-
nidades  ou  cida-
des.

(EF08CI01RS-1)
Identificar e classifi-
car  diferentes  fon-
tes  (renováveis  e
não  renováveis)  e
tipos de energia uti-
lizados em residên-
cias,  comunidades
ou cidades.

(EF08CI01RS-2)
Reconhecer  que  o
conforto  da  vida
moderna se deve à
utilização  dos  pro-
gressos  científicos
na área de geração
dos diferentes mei-
os de fornecimento
de  energia,  reali-
zando  pesquisas
sobre os diferentes

(EF08CI01ERE-1)
Analisar o índice de
consumo energético
da  escola  em  que
estudam e propor o
consumo  racional
da  energia  elétrica
nas escolas do mu-
nicípio de Erechim.

• Energia Elétrica;
• Resistência Elétrica; 
• Potencial Elétrico;
• Corrente Elétrica (con-
tinua e alternada);
• Choque e/ou curto cir-
cuito 
• Circuitos  Elétricos
Simples;
• Transformações  de
energia elétrica em outras
formas de energia;
• Potência Elétrica;
• Consumo  de  Energia
Elétrica e consumo racio-
nal e consciente;
• Fontes de Energia;
• Tipos de Usinas gera-
doras de energia  elétrica
e seus impactos;
• Sustentabilidade ener-
gética; 
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(EF08CI02)
Construir circuitos
elétricos  com  pi-
lha/bateria,  fios e
lâmpada  ou  ou-
tros dispositivos e
compará-los a cir-
cuitos  elétricos
residenciais.

tipos  de  energia
limpa que abastece
a região.

(EF08CI01RS-3)
Analisar o índice de
consumo  energéti-
co de uma residên-
cia e comparar com
dados de produção
da malha energéti-
ca  do Brasil,  Esta-
do e Município.

(EF08CI01RS-4)
Propor  ações  para
o  uso  consciente
da  energia  e  seu
impacto  sobre  o
meio ambiente.

(EF08CI01RS-5)
Reconhecer  os
combustíveis  fós-
seis como uma das
principais fontes de
energia utilizada no
mundo  hoje,  avali-
ando a contribuição
destes  para  o  au-
mento do efeito es-
tufa e para a polui-
ção atmosférica.

(EF08CI02RS-1)
Identificar a função
de resistores, capa-
citores,  geradores,
condutores  e  indu-
tores,  para  com-
preensão  do  uso
dos mesmos.

(EF08CI02RS-2)
Diferenciar circuitos
em série de circui-
tos  em  paralelo,
por  meio  de  dife-
rentes  representa-
ções.

(EF08CI02RS-3)
Escolher,  através
de  experimentos,
materiais mais ade-
quados para serem
usados  como  con-
dutores  ou  isolan-
tes em seu cotidia-
no.

• Produção  de  energia
limpas no Brasil;
• Conservação de ener-
gia;
• Impactos  das  hidre-
létricas para o meio ambi-
ente;
• Economia  de  energia
elétrica  nos  diferentes
ambientes;
• Energia solar nas resi-
dências.
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(EF08CI03) Clas-
sificar  equipa-
mentos  elétricos
residenciais (chu-
veiro,  ferro,  lâm-
padas,  TV, rádio,
geladeira etc.) de
acordo com o tipo
de transformação
de  energia  (da
energia  elétrica
para  a  térmica,
luminosa,  sonora
e  mecânica,  por
exemplo). 

(EF08CI04) Cal-
cular  o  consumo
de  eletrodomésti-
cos  a  partir  dos
dados  de  potên-
cia  (descritos  no
próprio  equipa-
mento)  e  tempo
médio  de  uso
para avaliar o im-
pacto  de  cada
equipamento  no
consumo  do-
méstico mensal.

(EF08CI05) Pro-
por  ações  coleti-
vas para otimizar
o uso de energia
elétrica  em  sua
escola  e/ou  co-
munidade,  com
base  na  seleção

(EF08CI03RS-1)
Pesquisar  os  apa-
relhos  elétricos
mais  utilizados  no
cotidiano  relacio-
nando  sua  eficiên-
cia energética.

(EF08CI03RS-2)
Identificar  os  tipos
de  transformação
de  energia  que
ocorrem nos apare-
lhos mais utilizados
no cotidiano.

(EF08CI03RS-3)
Comparar o consu-
mo  entre  equipa-
mentos  elétricos
mais  antigos  com
os atuais, reconhe-
cendo  aquele  que
possui uma melhor
eficiência elétrica.

(EF08CI03RS-4)
Propor  ações  e
hábitos que podem
reduzir  o  consumo
de energia elétrica.

(EF08CI04RS-1)
Compreender  a
grandeza da potên-
cia elétrica.

(EF08CI04RS-2)
Aplicar o uso da lei-
tura  de  dados  téc-
nicos descritos nos
aparelhos,  relacio-
nando com o  tem-
po de uso.

(EF08CI04RS-3)
Comparar o consu-
mo  de  diferentes
aparelhos,  identifi-
cando sua potência
aproximada.

(EF08CI05RS-1)
Conscientizar  so-
bre  o  uso  racional
de energia elétrica,
visando  a  econo-
mia e consequente-
mente a prevenção
ambiental.
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de  equipamentos
segundo  critérios
de sustentabilida-
de  (consumo  de
energia e eficiên-
cia  energética)  e
hábitos de consu-
mo responsável.

(EF08CI06) Dis-
cutir e avaliar usi-
nas  de  geração
de energia  elétri-
ca  (termelétricas,
hidrelétricas, eóli-
cas  etc.),  suas
semelhanças  e
diferenças,  seus
impactos  socio-
ambientais,  e
como  essa  ener-
gia  chega  e  é
usada em sua ci-
dade,  comunida-
de, casa ou esco-
la.

(EF08CI05RS-2)
Propor  ações  para
a  redução  de  im-
pacto de cada equi-
pamento no consu-
mo  diário,  bem
como  para  o  uso
sustentável.

(EF08CI06RS-1)
Pesquisar  como  a
energia  chega  até
a sua comunidade.

(EF08CI06RS-2)
Relacionar  as dife-
rentes  fontes  de
produção  (hidre-
létrica, termelétrica,
eólica,  solar,  bio-
massa…)  e  seus
aspectos  favorá-
veis  e  desfavorá-
veis.

(EF08CI06RS-3)
Compreender  os
impactos  ambien-
tais gerados duran-
te a construção de
usinas  de  geração
de  energia  elétrica
e como essa ener-
gia é gerada.

Aspectos
quantitati-
vos  das
transforma-
ções
Químicas.

Estrutura
da matéria.

Radiações
e suas apli-
cações  na
saúde.

(EF09CI01) In-
vestigar  as  mu-
danças de estado
físico  da  matéria
e  explicar  essas
transformações
com base no mo-
delo  de constitui-
ção  submicros-
cópica.

(EF09CI01RS-1)
Identificar  as  dife-
rentes  proprieda-
des da matéria.

(EF09CI01RS-2)
Reconhecer as mu-
danças de estados
físicos,  caracteri-
zando-os  através
de experimentos.

(EF09CI01RS-3)
Analisar as proprie-
dades  da  matéria
em  relação  ao
comportamento  de
suas partículas.

(EF09CI01RS-4)
Identificar  métodos
de  separação  de
materiais.

(EF09CI01RS-5)
Apresentar os prin-

• Modelos  atômicos  (O
átomo);

• Partículas  Subatômi-
cas  (Proton,  Neutron  e
elétron);

• Tabela Periódica;

• A  história  da  Tabela
Periódica;

• Elementos químicos;

• Transformações  quí-
micas  (reagentes  e  Pro-
dutos);

• Fenômeno  químico  e
físico;

• Ligações químicas;

• Moléculas simples;

• Radiação  Eletromag-
nética  e  espectro  eletro-
magnético;

• Fontes  de  radiação
eletromagnética;
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(EF09CI02)  Com-
parar  quantida-
des de reagentes
e produtos envol-
vidos em transfor-
mações  quími-
cas, estabelecen-
do  a  proporção
entre  as  suas
massas.

(EF09CI03) Iden-
tificar  modelos
que descrevem a
estrutura  da  ma-
téria (constituição
do átomo e com-
posição de molé-
culas  simples)  e
reconhecer  sua
evolução  históri-
ca.

(EF09CI04) Pla-
nejar  e  executar
experimentos que
evidenciem  que
todas as cores de
luz  podem  ser
formadas  pela
composição  das
três  cores  primá-
rias da luz e que
a cor de um obje-
to está relaciona-
da também à cor
da luz  que  o  ilu-
mina.

cipais  conceitos  e
relações entre  ma-
téria, energia e on-
das  eletromagnéti-
cas,  identificando
usos  e  aplicações
em  nosso  cotidia-
no.

(EF09CI02RS-1)
Reconhecer  ele-
mentos químicos e
aplicá-los  para  re-
presentar  fórmulas
de  substâncias
simples  e  compos-
tas  utilizadas  no
cotidiano.

(EF09CI02RS-2)
Relacionar  as
quantidades  de
substâncias  rea-
gentes  e  produtos
utilizadas  nas
transformações
químicas.

(EF09CI03RS-1)
Compreender  a
evolução  histórica
no  desenvolvimen-
to dos modelos que
representam  a  es-
trutura atômica.

(EF09CI03RS-2)
Construir  modelos
atrelando  as  con-
cepções do período
ao  conhecimento
científico vigente.

(EF09CI04RS-1)
Identificar  as  pro-
priedades  e  com-
portamento  da  luz,
enquanto  composi-
ção  de  diferentes
cores e decomposi-
ção  espectral  da
mesma  em  cores
do arco-íris.

(EF09CI04RS-2)
Observar,  através
de experimentos, a
decomposição  da
luz.

•  Aplicações das radia-
ções eletromagnéticas;

• Prisma;

• Decomposição da luz;

• Luz e Cor;

• Som,infrassom  e  ul-
trassom;

• Laser.
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(EF09CI05) In-
vestigar os princi-
pais  mecanismos
envolvidos  na
transmissão e re-
cepção  de  ima-
gem  e  som  que
revolucionaram
os  sistemas  de
comunicação  hu-
mana.

(EF09CI06) Clas-
sificar  as  radia-
ções  eletromag-
néticas  por  suas
frequências,  fon-
tes  e  aplicações,
discutindo e avali-
ando  as  implica-
ções  de  seu  uso
em  controle  re-
moto, telefone ce-
lular, raio X, forno
de  micro-ondas,
fotocélulas etc.

(EF09CI04RS-3)
Investigar o espec-
tro  eletromagnético
e a relação existen-
te com a mistura de
cores  e  luz  e  de
pigmentação a res-
peito  de  formação
de  cores,  através
do  disco  de  New-
ton.

(EF09CI05RS-1)
Identificar  equipa-
mentos  que  utili-
zam a radiação ele-
tromagnética,  com-
preendida pelo tipo
de  ondas:  rádio,
micro-ondas,  infra-
vermelho,  luz  visí-
vel,  ultravioleta,
raio  X  e  raios
gama.

(EF09CI05RS-2)
Pesquisar sobre os
meios  de  comuni-
cação e suas impli-
cações na vida hu-
mana.

(EF09CI05RS-3)
Construir  equipa-
mentos  que  utili-
zam  princípios  de
funcionamento  ele-
tromagnético  e  ra-
diações.

(EF09CI06RS-1)
Conhecer  os  dife-
rentes  espectros
das  ondas  eletro-
magnéticas,  princi-
palmente as ondas
ultravioletas  e  apli-
cações.

(EF09CI06RS-2)
Identificar  o  uso
das  radiações  em
nosso  dia  a  dia,
bem como explicar
o funcionamento de
equipamentos/apa-
relhos  eletrodo-
mésticos  e  de  uso
cotidiano.
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(EF09CI07) Dis-
cutir  o  papel  do
avanço tecnológi-
co  na  aplicação
das radiações na
medicina  diag-
nóstica  (raio  X,
ultrassom,  resso-
nância  nuclear
magnética)  e  no
tratamento de do-
enças  (radiotera-
pia,  cirurgia  ótica
a  laser,  infraver-
melho,  ultraviole-
ta etc.).

(EF09CI06RS-3)
Reconhecer  o  fun-
cionamento  de
aparelhos  tecnoló-
gicos  relacionando
com os tipos de ra-
diação.

(EF09CI06RS-4)
Avaliar  os  desdo-
bramentos  da  apli-
cação  tecnológica
das  radiações  em
uma  perspectiva
socioambiental.

(EF09CI06RS-5)
Comentar sobre os
riscos  e  benefícios
do  uso  de  celula-
res, bem como dis-
cutir  sobre  os  im-
pactos  ambientais
da poluição radioa-
tiva.

(EF09CI07RS-1)
Pesquisar  sobre
métodos  de  diag-
nósticos  e  trata-
mentos  de  saúde,
utilizando as radia-
ções.

(EF09CI07RS-2)
Investigar o avanço
tecnológico  em
uma perspectiva da
história  da  ciência,
relacionando  com
seu uso na medici-
na e as implicações
sobre  a  qualidade
de vida e as ques-
tões de saúde.

(EF09CI07RS-3)
Conhecer  o  princí-
pio  de  funciona-
mento  de  apare-
lhos  utilizados  na
medicina,  confron-
tados  os  saberes
de matéria  e ener-
gia.
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1.1.2 Vida e Evolução

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  unidade  Temática  Vida  e  Evolução,  do

Componente Curricular Ciências, da Área do Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Célula como unidade da vida

2 Interação entre os sistemas locomotor e nervoso

3 Lentes corretivas

4 Diversidade de ecossistemas

5 Fenômenos naturais e impactos ambientais

6 Programas e indicadores de saúde pública

7 Mecanismos reprodutivos

8 Sexualidade

9 Hereditariedade

10 Ideias evolucionistas

11 Preservação da biodiversidade

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da Unidade Temática Vida e Evolução, do Componente Curricular Ciências, da Área do

Conhecimento Ciências da Natureza são:

OBJETOS HABILIDADES
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Célula
como  uni-
dade  da
vida.

Interação
entre  os
sistemas
locomotor
e nervoso.

(EF06CI05) Ex-
plicar a organiza-
ção  básica  das
células e seu pa-
pel  como  unida-
de  estrutural  e
funcional dos se-
res vivos.

(EF06CI05RS-1)
Entender o que é
vida  e  as etapas
do ciclo vital.

(EF06CI05RS-2)
Associar o núme-
ro  de  células  a
seres  unicelula-
res  e  pluricelula-

• Citologia;

• Estudo da 

• Célula  (definição,  teoria
celular, morfologia, 

• componentes celulares e
suas funções);
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Lentes cor-
retivas.

(EF06CI06) Con-
cluir,  com  base
na  análise  de
ilustrações  e/ou
modelos  (físicos
ou  digitais),  que
os  organismos
são  um  comple-
xo arranjo de sis-
temas  com  dife-
rentes  níveis  de
organização.

res.

(EF06CI05RS-3)
Identificar  as  es-
truturas da célula
relacionando-as
com  suas  fun-
ções.

(EF06CI05RS-4)
Diferenciar  a  cé-
lula animal da cé-
lula  vegetal  para
o  estudo  da  fo-
tossíntese.

(EF06CI05RS-5)
Reconhecer  os
níveis  de  organi-
zação a partir da
sua  composição
por células em di-
ferentes seres vi-
vos.

(EF06CI05RS-6)
Construir  ou  ex-
plorar  modelos
que  possam  ser
comparados para
identificar  quais
características
são comuns nes-
sa organização.

(EF06CI06RS-1)
Identificar  os  ní-
veis de organiza-
ção  de  seus  or-
ganismos,  como
tecidos, órgãos e
sistemas.

(EF06CI06RS-2)
Diferenciar os se-
res  vivos  e  sua
organização celu-
lar.

(EF06CI06RS-3)
Classificar os se-
res vivos.

(EF06CI06RS-4)
Identificar  carac-
terísticas comuns
e  o  habitat  em
que  se  encon-
tram.

• Sistema Nervoso (Medu-
la  espinhal,  cérebro,  bulbo
ou medula  oblonga,  cerebe-
lo, ponte);

• Principais divisões do 

• Sistema Nervoso Periféri-
co;

• Sistema Nervoso 

• Voluntário;

• Sistema  Nervoso  (autô-
nomo e arco reflexo);

• Sistema nervoso e o efei-
to  de  substâncias  psicoati-
vas;

• Doenças do sistema Ner-
voso;

• O olho humano;

• Defeitos  de  visão  (mio-
pia,  hipermetropia,  astigma-
tismo,  presbiopia,  daltonis-
mo, etc);

• Lentes corretoras;

• Sistema  Locomotor  (sis-
tema ósseo e sistema

• muscular);

• Doenças do sistema

• Locomotor;

• Influência  da  poluição
ambiente  nos  sistemas  do
corpo humano;

• Antibióticos;

• Drogas licitas e ilícitas.
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(EF06CI07) Jus-
tificar o papel do
sistema  nervoso
na  coordenação
das ações moto-
ras  e  sensoriais
do  corpo,  com
base  na  análise
de  suas  estrutu-
ras  básicas  e
respectivas  fun-
ções.

(EF06CI08)  Ex-
plicar a importân-
cia  da  visão
(captação  e  in-
terpretação  das
imagens) na inte-
ração  do  orga-
nismo  com  o
meio  e,  com
base  no  funcio-
namento do olho
humano, selecio-
nar  lentes  ade-
quadas  para  a
correção de dife-
rentes  defeitos
da visão.

(EF06CI07RS-1)
Identificar  quais
estruturas  fazem
parte  do  sistema
nervoso.

(EF06CI07RS-2)
Realizar  ativida-
des  físicas  para
que  possam  as-
sociar  a  função
do sistema nervo-
so com a coorde-
nação motora e o
movimento.

(EF06CI07RS-3)
Observar, através
de  experimentos,
os  diversos  tipos
de estímulos que
podem ocorrer no
organismo huma-
no.

(EF06CI07RS-4)
Compreender
que  o  cérebro  é
responsável  pela
forma  como  pro-
cessamos  as  in-
formações, arma-
zenamos  o  co-
nhecimento e se-
lecionamos  nos-
so comportamen-
to.

(EF06CI08RS-1)
Conhecer e iden-
tificar  a  estrutura
do olho humano.

(EF06CI08RS-2)
Comparar  as  es-
truturas  do  olho
humano  às  de
outros  seres  vi-
vos e às de equi-
pamentos  tecno-
lógicos,  relacio-
nando  quanto  às
condições  varia-
das  da  luminosi-
dade,  orientação
e hábitos dos se-
res vivos.

(EF06CI08RS-3)
Identificar  defei-
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(EF06CI09)  De-
duzir  que  a  es-
trutura, a susten-
tação  e  a  movi-
mentação  dos
animais resultam
da interação  en-
tre  os  sistemas
muscular,  ósseo
e nervoso.

(EF06CI10) Ex-
plicar  como  o
funcionamento
do  sistema  ner-
voso  pode  ser
afetado  por
substâncias  psi-
coativas.

tos básicos de vi-
são – miopia, as-
tigmatismo  e
presbiopia e estu-
dar  lentes  para
sua  correção  –
côncava e conve-
xa.

(EF06CI09RS-1)
Identificar e reco-
nhecer  as  estru-
turas  do  sistema
esquelético  e  do
sistema muscular
de  modo a  com-
preender  a  rela-
ção entre eles no
funcionamento
das  articulações
e  na  movimenta-
ção dos animais.

(EF06CI09RS-2)
Descrever  os  di-
ferentes  tipos  de
animais  da  regi-
ão,  comparando
seu  porte  físico
às atividades rea-
lizadas  pelos
mesmos.

(EF06CI10RS-1)
Pesquisar e cole-
tar dados sobre o
funcionamento do
sistema nervoso.

(EF06CI10RS-2)
Comparar  o  fun-
cionamento  do
sistema  nervoso
central  com  e
sem  o  efeito  de
drogas  psicoati-
vas.

(EF06CI10RS-3)
Reconhecer  os
danos  causados
pelo uso contínuo
de drogas psicoa-
tivas  no  organis-
mo humano.

(EF06CI10RS-4)
Relatar  quais
consequências
são  desenvolvi-

25



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área do Conhecimento Ciências da Natureza

das pelo uso das
substâncias  psi-
coativas, do pon-
to  de  vista  bioló-
gico, social e cul-
tural.

Diversida-
de  de
ecossiste-
mas.

Fenôme-
nos  natu-
rais  e  im-
pactos am-
bientais.

Programas
e  indicado-
res de saú-
de pública.

(EF07CI07) Ca-
racterizar  os
principais  ecos-
sistemas brasilei-
ros quanto à pai-
sagem, à quanti-
dade  de  água,
ao tipo de solo, à
disponibilidade
de  luz  solar,  à
temperatura etc.,
correlacionando
essas  caracte-
rísticas à flora  e
fauna  específi-
cas.

(EF07CI08) Ava-
liar  como os im-
pactos  provoca-
dos por catástro-
fes  naturais  ou
mudanças  nos
componentes
físicos,  biológi-
cos ou sociais de
um  ecossistema

(EF07CI07RS-1)
Diferenciar  os
ecossistemas
brasileiros,  reali-
zando  pesquisa
para  compreen-
der  os  impactos
ambientais  sofri-
dos  e  desenvol-
vendo estratégias
de melhorias.

(EF07CI07RS-2)
Identificar  os
ecossistemas  lo-
cais  investigando
a flora e a fauna
da mesma.

(EF07CI07RS-3)
Contrastar  ecos-
sistemas  modifi-
cados  pela  inter-
ferência  humana
com os preserva-
dos  e  listar  os
animais  que  es-
tão  extintos  ou
ameaçados.

(EF07CI07RS-4)
Associar  caracte-
rísticas  adaptati-
vas  dos  organis-
mos  com  seu
modo de vida ou
com  seus  limites
de  distribuição
em  diferentes
ambientes,  em
especial  em  am-
bientes  rio-gran-
denses.

(EF07CI08RS-1)
Identificar os prin-
cipais  desastres
naturais ocorridos
em  nível  local  e
global  nos  últi-
mos anos.

(EF07CI08RS-2)
Analisar  os  im-

• Ecossistemas;
• Catástrofes naturais;
• Migrações  e  mudanças
de  hábitos  nos  ecossiste-
mas;
• Ecossistemas  terrestres
e os impactos da poluição;
• Ecossistemas  aquáticos
e os impactos causados pelo
descarte  inadequado  dos
plásticos;
• Relação  entre  aqueci-
mento  global  e  aumento  de
catástrofe no planeta;
• Saúde da população ne-
gra;
• Comunidades  tradicio-
nais e cuidado com os ecos-
sistemas;
• Doenças veiculadas pela
água e pelo ar;
• Indicadores de saúde; 
• Políticas  públicas  desti-
nadas a saúde;
• Vacinas Tecnologias que
influenciam na qualidade de
vida; 
• Desaparecimento  de  es-
pécies em todos os ecossis-
temas;
• Mata  atlântica  e  cerra-
dos:  ecossistemas  mais
ameaçados no Brasil;
• Plantas  e  animais  exóti-
cos/invasores nos ecossiste-
mas brasileiros.
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afetam suas  po-
pulações, poden-
do  ameaçar  ou
provocar a extin-
ção de espécies,
alteração  de
hábitos,  migra-
ção etc.

(EF07CI09) In-
terpretar  as con-
dições de saúde
da  comunidade,
cidade  ou  esta-
do, com base na
análise e compa-
ração  de  indica-
dores  de  saúde
(como  taxa  de
mortalidade  in-
fantil,  cobertura
de  saneamento
básico e incidên-
cia  de  doenças
de  veiculação
hídrica,  atmos-
férica  entre  ou-
tras) e dos resul-
tados  de  políti-
cas públicas des-
tinadas à saúde.

pactos  ambien-
tais  causados
pela  retirada  de
água dos manan-
ciais  regionais,
pelas  lavouras  e
extrativismo  mi-
neral.

(EF07CI08RS-3)
Elencar  ações
preventivas,  com
vistas à sustenta-
bilidade, e obser-
vando as mudan-
ças  que  ocorrem
por  meio  de  ca-
tástrofes naturais,
estimulando  a
busca  de  solu-
ções  que  envol-
vam  comporta-
mentos  individu-
ais e coletivos.

(EF07CI09RS-1)
Investigar os indi-
cadores locais de
saúde,  associ-
ando-os às condi-
ções  de  vida
existente.

(EF07CI09RS-2)
Identificar  a  dife-
rença de taxa de
mortalidade  in-
fantil  entre  ne-
gros,  índios  e
brancos  em nos-
sa região.

(EF07CI09RS-3)
Identificar as cau-
sas da mortalida-
de  e  o  que  dife-
rencia  essas  ta-
xas.

(EF07CI09RS-4)
Discutir  e  cons-
truir propostas de
melhorias para os
problemas  relaci-
onados  às  cau-
sas da mortalida-
de infantil.

(EF07CI09RS-5)
Discutir  proble-

(EF07CI09ERE-1)
Investigar  os  indi-
cadores  de  saúde
do  município  de
Erechim
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(EF07CI10) Ar-
gumentar  sobre
a importância da
vacinação para a
saúde  pública,
com base em in-
formações  sobre
a  maneira  como
a vacina atua no
organismo  e  o
papel  histórico
da  vacinação
para a manuten-
ção da saúde in-
dividual  e  coleti-
va e para a erra-
dicação de doen-
ças.

(EF07CI11) Ana-
lisar  historica-
mente  o  uso  da
tecnologia,  inclu-
indo  a  digital,
nas diferentes di-
mensões da vida
humana,  consi-
derando  indica-
dores ambientais
e  de  qualidade
de vida.

mas  de  obesida-
de  e  problemas
de saúde.

(EF07CI10RS-1)
Identificar  os  mi-
cro-organismos,
como  parasitas,
vírus e bactérias.

(EF07CI10RS-2)
Reconhecer  os
mecanismos  de
defesas da imuni-
dade  natural  e
adquirida  do  or-
ganismo.

(EF07CI10RS-3)
Reconhecer  a
atuação  do  soro
e da vacina e sua
importância  para
a saúde pública.

(EF07CI11RS-1)
Pesquisar  o  uso
e  a  evolução  da
tecnologia  utiliza-
das no cotidiano,
discutindo as mu-
danças  de  com-
portamento  e
hábitos ocasiona-
das pelo seu uso.

(EF07CI11RS-2)
Discutir  os  bene-
fícios e os malefí-
cios  ocasionados
pela  tecnologia
ao longo da vida
humana.

(EF07CI11RS-3)
Conscientizar-  se
sobre  o  descarte
adequado  dos
equipamentos,
repensando  o
consumo  dos
mesmos.

(EF07CI11ERE-1)
Conscientizar  -  se
sobre  o  descarte
adequado dos equi-
pamentos  eletrôni-
cos  no  município
de  Erechim  e  as
campanhas  de  co-
leta dos mesmos.

(EF07CI11ERE-2)
Conscientizar-  se
sobre  o  descarte
adequado dos resí-
duos   sólidos  no
município  de  Ere-
chim e a separação
dos mesmos para a
coleta seletiva.

Mecanis-
mos  repro-
dutivos.

Sexualida-
de.

(EF08CI07)
Comparar  dife-
rentes processos
reprodutivos  em
plantas  e  ani-
mais em relação
aos mecanismos
adaptativos  e

(EF08CI07RS-1)
Identificar as dife-
rentes  espécies
de plantas e ani-
mais encontradas
na região.

(EF08CI07ERE-1)
Identificar  as  dife-
rentes espécies  de
plantas  e  animais
encontradas  no
município  de  Ere-
chim.

• Adolescência,  puberdade
e sexualidade;
• Maturação  sexual  do
adolescente:  hormônios,  fe-
cundação,  gestação  e  par-
tos;
• Métodos contraceptivos;
• DST;
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evolutivos.

(EF08CI08)  Ana-
lisar e explicar as
transformações
que  ocorrem  na
puberdade consi-
derando  a  atua-
ção  dos  hormô-
nios sexuais e do
sistema nervoso.

(EF08CI09)
Comparar  o
modo de ação e
a eficácia dos di-
versos  métodos
contraceptivos  e

(EF08CI07RS-2)
Diferenciar  a  re-
produção  sexua-
da da assexuada,
enfatizando  o
modo de fertiliza-
ção,  desenvolvi-
mento  do  embri-
ão e se há cuida-
do parental.

(EF08CI07RS-3)
Compreender  o
papel da reprodu-
ção na conserva-
ção  e/ou  modifi-
cação de caracte-
rísticas  que  en-
volvem a adapta-
ção dos seres vi-
vos  no  processo
evolutivo.

(EF08CI07RS-4):
Reconhecer  me-
canismos  de
transmissão  da
vida, prevendo ou
explicando a ma-
nifestação de ca-
racterísticas  dos
seres vivos.

(EF08CI08RS-1)
Identificar os hor-
mônios presentes
no  corpo  huma-
no,  relacionando
com  suas  fun-
ções e as mudan-
ças  físicas,  emo-
cionais,  compor-
tamentais  e  cog-
nitivas  que  ocor-
rem  na  fase  da
puberdade.

(EF08CI08RS-2)
Reconhecer  as
partes  e  funções
do  aparelho  re-
produtor  masculi-
no e feminino.

(EF08CI09RS-1)
Identificar os mé-
todos contracepti-
vos  e  classificá-
los  de  acordo
com sua adequa-

(EF08CI09ERE-1)
Promover palestras
sobre a  conscienti-
zação  e  a  respon-
sabilidade  de  pre-
venir a gravidez na

• Política  de  Saúde  Públi-
ca;
• Emoções  e  comporta-
mentos de risco: Drogas, vio-
lência e gravidez indesejada;
• Reprodução e sexualida-
de:  aspectos  psicológicos,
emoções,  sentimentos
(amor,  amizade,  confiança,
auto-estima, desejo, prazer e
respeito);
• Identidade de Gênero;
• Grupos  Sociais:  família,
amigos, escola, pais;
• Formas  de  interação,
comportamentos  sociais  e
aspectos culturais;
• Diferentes  tipos  de  par-
tos;
• O nascimento dos bebês
nas diferentes culturas;
• O crescimentos e mudan-
ças no corpo humano;
• O sistema genital mascu-
lino e feminino;
• Os  métodos  anticoncep-
cionais;
• O ciclo menstruação e a
fecundação;
• A fecundação in-vitro;
• Controle de natalidade;
• As DSTs e a gravidez;
• Cromossomos e DNA;
• Exame  de  DNA  para
comprovar paternidade;
• Tipos sanguíneos e fator
RH;
• Eritroblastose fetal;
• Importância do pré-natal;
• A importância de exames
preventivos: Papanicolau, ul-
trassom e intravaginal;
• Importância  dos  exames
preventivos  de  câncer  de
útero e mama;
• Os impactos da poluição
ambiental  na  saúde da  mu-
lher;
• Má  formação  genética
decorrente  da  poluição  do
ambiente.
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justificar  a  ne-
cessidade  de
compartilhar  a
responsabilidade
na escolha e  na
utilização do mé-
todo  mais  ade-
quado à preven-
ção  da  gravidez
precoce  e  inde-
sejada e de Do-
enças  Sexual-
mente Transmis-
síveis (DST).

(EF08CI10) Iden-
tificar  os  princi-
pais  sintomas,
modos de  trans-
missão  e  trata-
mento  de  algu-
mas  DST  (com
ênfase na AIDS),
e discutir estraté-
gias  e  métodos
de prevenção.

(EF08CI11) Se-
lecionar  argu-

ção  à  prevenção
de  ISTs  (Infec-
ções  Sexualmen-
te  Transmissí-
veis),
DSTs e gravidez.

(EF08CI09RS-2)
Promover a cons-
cientização  de
que  a  responsa-
bilidade de preve-
nir  é  dos  parcei-
ros.

(EF08CI09RS-3)
Relacionar o con-
teúdo teórico com
situações na rea-
lidade da sua re-
gião,  tais  como:
ISTs,  DSTs  e
gravidez  na  ado-
lescência  e  as
consequências
na  vida  social  e
profissional.

(EF08CI10RS-1)
Conhecer e valo-
rizar seu corpo.

(EF08CI10RS-2)
Reconhecer  os
sintomas  das  In-
fecções  Sexual-
mente  Transmis-
síveis.

(EF08CI10RS-3)
Identificar os mé-
todos  de preven-
ção.

(EF08CI10RS-4)
Relacionar  esses
métodos  com  os
mecanismos  de
transmissão.

(EF08CI10RS-5)
Propor ações vol-
tadas  para  pre-
venção  e  trata-
mento das  doen-
ças  sexualmente
transmissíveis.

(EF08CI11RS-1)
Reconhecer  as

adolescência.

(EF08CI09ERE-2)
Conhecer os dados
sobre  a  ocorrência
de   ISTs,  DSTs  e
gravidez na adoles-
cência no município
de Erechim.
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mentos  que  evi-
denciem as múl-
tiplas  dimensões
da  sexualidade
humana  (biológi-
ca,  sociocultural,
afetiva e ética).

diferentes  dimen-
sões  da  sexuali-
dade humana.

(EF08CI11RS-2)
Compreender  a
infância e a ado-
lescência  como
construção  social
e familiar através
de diferentes  mí-
dias.

(EF08CI11RS-3)
Identificar e anali-
sar  comporta-
mentos  discrimi-
natórios,  intole-
rantes  e  de  pre-
conceitos  refe-
rentes  à  sexuali-
dade.

(EF08CI11RS-4)
Reconhecer e de-
bater  sobre  rela-
cionamentos  se-
xuais  coercitivos
ou exploradores.

Hereditari-
edade.

Ideias  evo-
lucionistas.

Preserva-
ção da bio-
diversida-
de.

(EF09CI08)  As-
sociar  os  game-
tas  à  transmis-
são das caracte-
rísticas  hereditá-
rias,  estabele-
cendo  relações
entre  ancestrais
e descendentes.

(EF09CI09) Dis-
cutir as ideias de
Mendel  sobre
hereditariedade
(fatores hereditá-

(EF09CI08RS-1)
Conhecer  a  es-
trutura  celular,
DNA e cromosso-
mos.

(EF09CI08RS-2)
Compreender  os
princípios  da  he-
reditariedade,
compreendendo
o  papel  dos  ga-
metas  na  trans-
missão  de  infor-
mações  genéti-
cas.

(EF09CI08RS-3)
Reconhecer  as
classificações
das  característi-
cas quando here-
ditárias,  congêni-
tas,  adquiridas  e
genéticas. 

(EF09CI09RS-1)
Conhecer os prin-
cípios  da  lei  de
Mendel.

• Teorias  de  Origem  da
vida;
• Fósseis e a evidência da
evolução;
• Evolucionismo  de  La-
marck:  adaptação,  Lei  do
uso e desuso e Herança de
caracteres adquiridos;
• Teoria  Evolucionista  de
Darwin:  adaptação,  varia-
ções de características, sele-
ção natural e Seleção artifici-
al;
• Hereditariedade:  Mendel
e a origem da genética;
• Cromossomos  e  Heran-
ça;
• Teoria sintética da Evolu-
ção: as contribuições da Ge-
nética e o papel da reprodu-
ção sexuada e das mutações
na produção da variabilidade
(variações  das  característi-
cas);
• As contribuições de Men-
del;
• Mendel,  suas  observa-
ções e experimentos;
• Tipos  de  heranças  ge-
nética;
• Genótipo e fenótipo;
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rios, segregação,
gametas,  fecun-
dação),  conside-
rando-as para re-
solver problemas
envolvendo  a
transmissão  de
características
hereditárias  em
diferentes  orga-
nismos.

(EF09CI10)
Comparar  as
ideias  evolucio-
nistas  de  La-
marck  e  Darwin
apresentadas em
textos  científicos
e  históricos,
identificando  se-
melhanças  e  di-
ferenças  entre
essas  ideias  e
sua  importância
para  explicar  a
diversidade  bio-
lógica.

(EF09CI11) Dis-
cutir  a  evolução
e  a  diversidade
das  espécies
com base na atu-
ação da seleção
natural  sobre  as
variantes de uma
mesma  espécie,
resultantes  de
processo  repro-
dutivo.

(EF09CI12) Jus-
tificar a importân-
cia das unidades
de  conservação
para a preserva-
ção  da  biodiver-
sidade e do patri-
mônio  nacional,
considerando  os
diferentes  tipos
de  unidades
(parques,  reser-

(EF09CI09RS-2)
Relacionar  a  lei
de  Mendel  com
as características
hereditárias.

(EF09CI10RS-1)
Conhecer  e  de-
bater  as  ideias
evolucionistas  de
Lamarck  e
Darwin.

(EF09CI10RS-2)
Compreender  a
importância  da
classificação  bio-
lógica na relação,
investigação e ar-
gumentação  so-
bre a diversidade
dos seres vivos.

(EF09CI10RS-3)
Pesquisar  sobre
diversidade bioló-
gica  e  biomas
brasileiros.

(EF09CI11RS-1)
Selecionar  e  dis-
cutir  informações
que  demonstram
evidências da va-
riação  de  seres
vivos, dos genes,
das populações e
da  interação  en-
tre as espécies.

(EF09CI12RS-1)
Identificar  as  ca-
racterísticas  das
unidades de con-
servação e locali-
zar,  por  meio  de
mapas,  unidades
próximas  de  sua
região.

(EF09CI12RS-2)
Propor  soluções

(EF09CI12ERE-1)
Reconhecer o  Par-
que  Natural  Muni-
cipal Longines Mali-
nowski  como  uma
Unidade  de  Con-
servação de Prote-
ção  Integral  locali-
zada  no  município
de Erechim e suas
características.

• Tipos sanguíneos;
• A genética no século XX
e XXI;
• Genética e sociedade;
• A  bioética  no  manuseio
de células troncos;
• Células troncos e a cura
de doenças;
• Educação indígena:  uma
visão a partir do meio ambi-
ente;
• Educação  quilombola:
uma  visão  a  partir  do  meio
ambiente;
• Transgenia:  implicações
éticas, bioéticas e socioambi-
entais.
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vas  e  florestas
nacionais),  as
populações  hu-
manas e as ativi-
dades a eles re-
lacionados.

(EF09CI13) Pro-
por iniciativas in-
dividuais e coleti-
vas para a solu-
ção  de  proble-
mas  ambientais
da cidade ou da
comunidade,
com  base  na
análise de ações
de  consumo
consciente  e  de
sustentabilidade
bem-sucedidas.

sustentáveis para
o uso do território
e  a  composição
de  Unidades  de
Conservação  em
diferentes  ecos-
sistemas.

(EF09CI12RS-3)
Reconhecer a le-
gislação e a regu-
lamentação  que
asseguram  a
existência  das
Unidades  de
Conservação.

(EF09CI13RS-1)
Conhecer as cau-
sas  dos  proble-
mas ambientais.

(EF09CI13RS-2)
Reconhecer  as
características de
um ambiente  po-
luído,  associ-
ando-o  aos  da-
nos  causados  à
saúde.

(EF09CI13RS-3)
Identificar hábitos
individuais e cole-
tivos que tenham
impacto no ambi-
ente,  buscando
associar  consu-
mo  consciente  e
ações  sustentá-
veis  para  mitiga-
ção do problema.

(EF09CI13ERE-1)
Conhecer  os  pro-
blemas  ambientais
relacionados a regi-
ão  do  município
onde a escola está
inserida.

1.1.3 Terra e Universo

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Terra  e  Universo,  do

Componente Curricular Ciências, da Área do Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Forma, estrutura e movimentos da Terra

2 Composição do ar
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3 Efeito estufa

4 Camada de ozônio

5 Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e tsunamis)

6 Placas tectônicas e deriva continental

7 Sistema Sol, Terra e Lua

8 Clima

9 Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo

10 Astronomia e cultura

11 Vida humana fora da Terra

12 Ordem de grandeza astronômica

13 Evolução estelar

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da Unidade Temática Terra e Universo, do Componente Curricular Ciências, da Área do

Conhecimento Ciências da Natureza são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Forma,  es-
trutura  e
movimentos
da Terra.

(EF06CI11)
Identificar as di-
ferentes  cama-
das que estrutu-
ram  o  planeta
Terra  (da  estru-
tura interna à at-
mosfera) e suas
principais carac-
terísticas.

(EF06CI11RS-1)
Conhecer, diferenci-
ar  e  descrever  as
características  da
atmosfera.

(EF06CI11RS-2)
Identificar  como  a
pressão atmosférica
influencia  no  corpo
humano.

(EF06CI11RS-3)
Construir,  por  meio
de  atividades  práti-
cas,  modelos  do
Planeta  Terra  em
diferentes culturas e
tempos históricos.

(EF06CI11RS-4)
Evidenciar as estru-

• A  Terra,  seus  vizi-
nhos  mais  próximos  e
alguns ritmos da natu-
reza;
• Os dias e as noites:
ritmo diário;
• Rotação da Terra e
alternância dia-noite;
• As  estações  do
ano: ritmo anual;
• Translação  da  Ter-
ra  e  as  estações  do
ano;
• Variação  da  dura-
ção dos períodos diur-
no e noturno ao longo
do ano;
• Sol,  a  estrela  que
aquece a Terra.
• Sistema  solar  e
seus componentes;
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(EF06CI12)
Identificar  dife-
rentes  tipos  de
rocha,  relacio-
nando  a  forma-
ção de fósseis a
rochas sedimen-
tares  em  dife-
rentes  períodos
geológicos.

(EF06CI13) Se-
lecionar  argu-
mentos  e  evi-
dências que de-
monstrem a es-
fericidade  da
Terra.

turas  internas  e
identificar  as carac-
terísticas  associa-
das à sua composi-
ção.

(EF06CI12RS-1)
Descrever as princi-
pais  características
físicas e a composi-
ção das rochas ex-
plorando os tipos de
solo encontrado.

(EF06CI12RS-2)
Caracterizar  os  ti-
pos  de  rochas  que
fazem parte do solo
regional e sua inter-
ferência  no  desen-
volvimento  das  cul-
turas.

(EF06CI12RS-3)
Discutir e analisar a
respeito da explora-
ção das rochas e os
prejuízos  que  cau-
sam no meio ambi-
ente.

(EF06CI12RS-4)
Pesquisar, reconhe-
cer e identificar regi-
ões  do Rio  Grande
do  Sul  em  que  se
localizam  fósseis
petrificados,  para  a
compreensão  da
formação  e  evolu-
ção dos seres vivos.

(EF06CI12RS-5)
Analisar  os  efeitos
de  queimadas  e
desmatamentos  na
degradação  e  ero-
são do solo em da-
nos locais.

(EF06CI13RS-1)
Pesquisar  informa-
ções  confiáveis  e
evidências  de  indí-
cios da esfericidade
da Terra, através de
pesquisas.

(EF06CI13RS-2)
Reconhecer  ima-

(EF06CI12ERE-1)  Ca-
racterizar  o  basalto
como o tipo  de rocha
que faz  parte  do solo
municipal e sua utiliza-
ção.

• Eclipse do Sol
• Conceitos  de  Ano-
Luz como unidade para
expressar distância;
• Lua, satélite da Ter-
ra;
• As fases da lua;
• Eclipse da lua;
• A Terra  por  dentro
e por fora;
• A Estrutura do pla-
neta:  crosta,  manto,
núcleo;
• Crosta  terrestre:
montanhas  solo,  rios,
mares, oceanos;
• Vulcanismo;
• Noções sobre a es-
trutura  geológica  da
Terra;
• Fósseis: registro da
história evolutiva;
• Estrutura interna da
Terra: crosta terrestre
• Estrutura  externa
da Terra: relevo monta-
nhas,  oceanos,  mares,
rios e solo;
• Atmosfera terrestre:
camada de ar que en-
volve o planeta;
• Propriedades do ar
(massa, peso,  pressão
atmosférica);
• Atmosfera, o cober-
tor da Terra: importân-
cia para a presença de
vida no planeta;
• Atmosfera,  Sol  e
arco-íris;
• Como a vida surgiu
nos oceanos;
• Por  que  o  planeta
Terra  oferece  condi-
ções de vida;
• Como a chuva áci-
da vem degradando as
rochas no planeta;
• A influência da Lua
nos  movimentos  das
marés;
• Vulcanismo.
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(EF06CI14) In-
ferir que as mu-
danças na som-
bra de uma vara
(gnômon)  ao
longo do dia em
diferentes perío-
dos do ano são
uma  evidência
dos movimentos
relativos entre a
Terra  e  o  Sol,
que  podem  ser
explicados  por
meio  dos  movi-
mentos de rota-
ção e translação
da Terra e da in-
clinação  de  seu
eixo  de  rotação
em  relação  ao
plano  de  sua
órbita  em  torno
do Sol.

gens  relacionando
com as informações
coletadas e os mo-
delos  representati-
vos da terra.

(EF06CI13RS-3)
Explicar  fenômenos
como as mudanças
visíveis  em  conste-
lações  no  céu,  ci-
clos do dia e noite,
movimento  de
translação  e  rota-
ção,  observações
sobre a  posição do
sol e da lua, em di-
ferentes  períodos
de  tempo,  como
fontes  de  evidência
para provar a esferi-
cidade da Terra.

(EF06CI14RS-1)
Demonstrar,  por
meio da construção
de  um gnômon,  as
mudanças  que
ocorrem  na  proje-
ção de sombras ao
longo de  um perío-
do de tempo.

(EF06CI14RS-2)
Criar  modelos  re-
presentativos  dos
movimentos da Ter-
ra.

(EF06CI14RS-3)
Elaborar  hipótese
sobre  as  hipóteses
do  movimento  de
translação  e  de  ro-
tação no plano orbi-
tal da Terra em rela-
ção ao sol, podendo
ser utilizadas tecno-
logias  que  simulam
os  modelos  permi-
tindo  observações
em diferentes esca-
las.

Composi-
ção do ar.
Efeito  estu-
fa.

Camada  de
ozônio.

(EF07CI12) De-
monstrar  que  o
ar é uma mistu-
ra  de  gases,
identificando
sua  composi-
ção,  e  discutir

(EF07CI12RS-1)
Identificar,  através
de  experimentos,  a
presença  de  deter-
minados  gases  no
ar.

• O  estudo  dos  Ga-
ses;
• Propriedade  dos
gases;
• A origem da atmos-
fera e suas camadas;
• A  diferença  entre
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Fenômenos
naturais
(vulcões,
terremotos
e
tsunamis).

Placas  tec-
tônicas  e
deriva conti-
nental.

fenômenos  na-
turais  ou  an-
trópicos que po-
dem  alterar
essa  composi-
ção.

(EF07CI13)
Descrever o me-
canismo  natural
do efeito estufa,
seu  papel  fun-
damental para o
desenvolvimen-
to  da  vida  na
Terra,  discutir
as ações huma-
nas  responsá-
veis  pelo  seu
aumento  artifici-
al  (queima  dos
combustíveis
fósseis,  desma-
tamento,  quei-
madas  etc.)  e
selecionar e im-
plementar  pro-
postas  para  a
reversão  ou
controle  desse
quadro.

(EF07CI14) Jus-
tificar  a  impor-
tância da cama-
da  de  ozônio
para  a  vida  na
Terra,  identifi-
cando os fatores
que  aumentam
ou  diminuem
sua presença na
atmosfera,  e
discutir  propos-

(EF07CI12RS-2)
Reconhecer a com-
posição  do  ar  at-
mosférico,  com-
preendendo os efei-
tos  da  poluição  do
ar  e  as  alterações
ocasionadas  na  re-
gião.

(EF07CI12RS-3)
Propor  soluções  e
ações para  a  redu-
ção  ou  eliminação
da  poluição  atmos-
férica.

(EF07CI13RS-1)
Identificar  as  cau-
sas do efeito estufa,
reconhecendo  a  in-
fluência  na  tempe-
ratura e composição
atmosférica da Ter-
ra. 

(EF07CI13RS-2)
Pesquisar  sobre  a
poluição  e  como  a
queima de combus-
tíveis,  as  indústrias
e  o  desmatamento
contribuem  para  o
efeito estufa,  identi-
ficando  como  a
ação do homem in-
terfere  nesse  pro-
cesso.

(EF07CI13RS-3)
Esquematizar ações
sustentáveis de ma-
neira a controlar ou
reverter  os  fatores
que  influenciam  na
poluição  atmosféri-
ca.

(EF07CI14RS-1)
Representar,  por
meio de evidências,
a ação dos raios so-
lares sobre o plane-
ta Terra.

(EF07CI14RS-2)
Descrever  como  a
camada  de  ozônio
interage com os rai-
os solares.

clima e tempo meteoro-
lógico;
• Os fatores que mo-
dificam o tempo;
• As massas de ar e
sua  contribuição  na
composição  das  fren-
tes quentes e frias; Ele-
mentos  e  fenômenos
atmosféricos;
• Temperatura do ar;
• Umidade  do  ar  e
precipitações;
• Tipos de chuvas; 
• Pressão  atmosféri-
ca;
• Efeito  estufa  (cau-
sas  do  efeito  estufa,
Efeito estufa e vida na
Terra);
• Camada de Ozônio
(buraco na camada de
ozônio,  gases nocivos,
prevenção);
• Camada  de  ozônio
e  a  manutenção  da
vida na terra.
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tas individuais e
coletivas  para
sua  preserva-
ção.

(EF07CI15) In-
terpretar  fenô-
menos  naturais
(como  vulcões,
terremotos  e
tsunamis)  e jus-
tificar  a  rara
ocorrência  des-
ses  fenômenos
no  Brasil,  com
base no modelo
das  placas  tec-
tônicas.

(EF07CI16) Jus-
tificar  o  formato
das  costas  bra-
sileira e africana
com base na te-
oria  da  deriva
dos continentes.

(EF07CI14RS-3)
Debater  como  os
raios  solares  influ-
enciam  no  aqueci-
mento do planeta.

(EF07CI14RS-4)
Propor  soluções
nos  hábitos  indivi-
duais  e  coletivos
que auxiliem a pre-
servação  da  cama-
da de ozônio.

(EF07CI15RS-1)
Representar  o  for-
mato e modelo das
placas tectônicas.

(EF07CI15RS-2) Di-
ferenciar  fenôme-
nos  naturais  como
vulcões,  terremotos
e  tsunamis,  justifi-
cando a  baixa  inci-
dência no Rio Gran-
de do Sul.

(EF07CI16RS-1)
Identificar as carac-
terísticas  biogeo-
gráficas  de  biomas
costeiros do Brasil e
do continente africa-
no.

(EF07CI16RS-2)
Demonstrar,  por
meio de modelos, o
formato  das  costas
brasileira e africana
com base na teoria
da deriva dos conti-
nentes.

Sistema
Sol, Terra e
Lua.

Clima.

(EF08CI12) Jus-
tificar,  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  relati-
vas  entre  Sol,
Terra e Lua.

(EF08CI12RS-1)
Identificar  as  fases
da Lua.

(EF08CI12RS-2)
Caracterizar  os  as-
pectos  observáveis
da  Lua  em  cada
uma  das  fases
(cheia,  minguante,
crescente e nova).

(EF08CI12RS-3)
Reconhecer a inter-
ferência  das  posi-

• Fases da Lua;
• Eclipses Lunares;
• Estações do ano;
• Rotação da Terra e
a dinâmica da atmosfe-
ra e das correntes ma-
rinhas;
• Temperatura média
e amplitude térmica;
• A previsão do tem-
po  e  sua  importância
na sociedade;
• Como  as  popula-
ções tradicionais se ori-
entam pela  Lua  e  es-
trelas;
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(EF08CI13) Re-
presentar  os
movimentos  de
rotação e trans-
lação da Terra e
analisar o papel
da inclinação do
eixo  de  rotação
da Terra em re-
lação à sua órbi-
ta na ocorrência
das estações do
ano, com a utili-
zação de mode-
los  tridimensio-
nais.

(EF08CI14) Re-
lacionar  climas
regionais  aos
padrões  de  cir-
culação  atmos-
férica  e  oceâni-
ca e ao aqueci-
mento  desigual
causado  pela
forma  e  pelos
movimentos  da
Terra.

(EF08CI15)
Identificar  as
principais  variá-
veis  envolvidas
na  previsão  do
tempo e simular
situações  nas
quais  elas  pos-
sam  ser  medi-
das.

ções dos corpos ce-
lestes  em  fenôme-
nos naturais e cultu-
rais.

(EF08CI13RS-1)
Estabelecer  cone-
xões  entre  a  exis-
tência das estações
do  ano  e  o  movi-
mento de translação
e rotação e a  incli-
nação  do  eixo  da
Terra.

(EF08CI13RS-2)
Criar um modelo de
rotação e translação
que exemplifique os
movimentos da Ter-
ra.

(EF08CI14RS-1)
Identificar  caracte-
rísticas do clima lo-
cal.

(EF08CI14RS-2)
Relacionar  aos  pa-
drões de circulação
atmosférica  e  aos
movimentos e forma
da Terra.

(EF08CI14RS-3)
Relacionar  o  clima
com a  saúde  local,
identificando as do-
enças causadas pe-
las  mudanças  cli-
máticas.

(EF08CI15RS-1)
Identificar os instru-
mentos e aparelhos
empregados para a
previsão do tempo.

(EF08CI15RS-2)
Reconhecer  a  im-
portância  da  previ-
são  do  tempo  no
cotidiano,  diferenci-
ando clima e tempo.

(EF08CI15RS-3)
Associar a ação hu-
mana  com  as  mu-
danças  climáticas
que  interferem  no

(EF08CI14ERE-1)
Identificar  característi-
cas do clima e do tem-
po que interferem nas
atividades  do  municí-
pio de Erechim.

• As  mulheres  astro-
nautas: conquista soci-
al.
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(EF08CI16) Dis-
cutir  iniciativas
que  contribuam
para  restabele-
cer  o  equilíbrio
ambiental a par-
tir  da  identifica-
ção  de  altera-
ções  climáticas
regionais  e  glo-
bais provocadas
pela intervenção
humana.

clima local e global.

(EF08CI16RS-1)
Identificar e descre-
ver as ações huma-
nas que causam de-
gradação ambiental.

(EF08CI16RS-2)
Discutir  possíveis
soluções  visando  a
agricultura  familiar,
a  agroecologia  e  a
produção  de  ali-
mento  de  maneira
sustentável,  diminu-
indo  impactos  pro-
vocados  pelo  uso
dos  agrotóxicos,
instigando  o  equilí-
brio  ambiental  e  a
qualidade de vida.

Composi-
ção,  estru-
tura e locali-
zação  do
Sistema
Solar  no
Universo.

Astronomia
e cultura.

Vida  huma-
na  fora  da
Terra.

Ordem  de
grandeza
astronômi-
ca.

Evolução
estelar.

(EF09CI14)
Descrever  a
composição e a
estrutura do Sis-
tema Solar (Sol,
planetas  rocho-
sos, planetas gi-
gantes  gasosos
e corpos  meno-
res),  assim
como a localiza-
ção  do  Sistema
Solar  na  nossa
Galáxia  (a  Via
Láctea)  e  dela
no  Universo
(apenas  uma
galáxia  dentre
bilhões).

(EF09CI15) Re-
lacionar  diferen-
tes  leituras  do
céu  e  explica-
ções  sobre  a
origem da Terra,
do  Sol  ou  do
Sistema  Solar
às  necessida-
des  de distintas
culturas (agricul-
tura, caça, mito,
orientação  es-
pacial  e  tempo-
ral etc.).

(EF09CI14RS-1)
Compreender as te-
orias  sobre  a  ori-
gem do
Universo  e  da  Ter-
ra.

(EF09CI14RS-2)
Representar, com o
auxílio  da  tecnolo-
gia,  elementos  que
auxiliam  na  com-
preensão  da  locali-
zação do nosso sis-
tema solar na Via
Láctea e no Univer-
so.

(EF09CI15RS-1)
Pesquisar  relatos
da cultura local que
envolvem  o  céu,  a
Terra,  o  Sol  e  ou-
tros  elementos  do
sistema solar.

(EF09CI15RS-2)
Identificar  as  cons-
telações  e  corpos
celestes  presentes
no  céu,  através  de
observação e/ou si-
mulação computaci-
onal.

• O Universo e teori-
as de sua formação;
• O sistema solar;
• Satélites naturais;
• Asteroides,  come-
tas e meteoroides;
• A Via Láctea;
• A Origem do Siste-
ma  Solar,  da  Terra  e
da Lua;
• Estrelas  e  seus  ci-
clos de vida;
• Dimensões do Uni-
verso;
• Exploração  do  es-
paço cósmico pelo ho-
mem;
• Vida Fora da Terra;
• Buracos Negros;
• Quasares;
• Estrelas anãs.
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(EF09CI16) Se-
lecionar  argu-
mentos  sobre  a
viabilidade  da
sobrevivência
humana fora  da
Terra, com base
nas  condições
necessárias  à
vida, nas carac-
terísticas  dos
planetas  e  nas
distâncias e nos
tempos  envolvi-
dos em viagens
interplanetárias
e interestelares.

(EF09CI17)
Analisar  o  ciclo
evolutivo do Sol
(nascimento,
vida  e  morte)
baseado  no  co-
nhecimento  das
etapas de evolu-
ção  de  estrelas
de diferentes di-
mensões  e  os
efeitos  desse
processo  no
nosso planeta.

(EF09CI16RS-1)
Reconhecer os ele-
mentos  essenciais
para  a  manutenção
da vida na Terra, re-
lacionando  com  a
existência  destes
em outros  astros  e
planetas  do  univer-
so.

(EF09CI16RS-2)
Debater  sobre  as
condições de supor-
te à vida em outros
ambientes,  levando
em conta as adver-
sidades  encontra-
das,  elementos  es-
senciais para a ma-
nutenção da vida e
tecnologias  existen-
tes.

(EF09CI17RS-1)
Identificar  o  ciclo
evolutivo das estre-
las,  diferenciando
as  transformações,
as  interações  e  as
reações  nos  ele-
mentos  em  cada
uma delas.

(EF09CI17RS-2)
Ilustrar  o  ciclo  evo-
lutivo  do  Sol,  reco-
nhecendo  as  variá-
veis  que  interferem
no planeta Terra, as
alterações  que
ocorrem  em  cada
fase  e  suas  conse-
quências  na  manu-
tenção  da  vida  no
planeta.

(EF09CI17RS-3)
Conhecer  as forças
de interações gravi-
tacionais  entre  cor-
pos  celestes,  com-
preendendo os efei-
tos sobre o planeta
Terra.
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