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+
BASE, BÁSICO, MÍNIMO, ESSENCIAL

“…todos os estudantes
brasileiros têm o
direito de ter acesso
e se apropriar
durante sua
trajetória na
Educação Básica…”

+
CURRÍCULO:
ESPAÇO DE DISPUTA

O que é essencial para que todo
estudante brasileiro se desenvolva
como pessoa, se prepare para o
exercício da cidadania e se
qualifique para o trabalho?

“...o currículo
não pode ser
compreendido
sem uma análise
das relações de
poder nas quais
ele está
envolvido...”.
(SILVA, 2011, p.
148).
!

+
O currículo é o coração da escola
(Moreira e Candau)

É fundamental a atenção de
autoridades, professores, gestores,
pais, estudantes e membros da
comunidade em torno dessa
temática.

Quem tem hoje o “poder” de
decidir os conteúdos e a forma de
abordagem de temas das ciências
da natureza?

O Brasil tem um
currículo?
Há muita diversidade
nos conteúdos de Física
ou de Ciências?

• PCN
• Livros didáticos
• Propostas Curriculares
• Vestibulares
• ...

!
!

geociências
!
!

Ambiente

Seres Vivos

Corpo Humano

Química e Física

meteorologia
+

O que se ensina
tradicionalmente na disciplina
de Ciências no Ensino
Fundamental I e II?

+

O que
significa?
É
importante?
E as
ciências?

B
N
C
C

“…deixar claro os
conhecimentos e
habilidades essenciais
aos quais todos os
estudantes brasileiros
têm o direito de ter
acesso e se apropriar
durante sua trajetória na
Educação Básica…”

+
Como construir uma Base?

????
Centralização versus autonomia

•

Alta centralização do que ensinar e
baixa centralização de como
ensinar
Exemplo: Portugal, Chile, México

•
Modelos de Política
Curricular Internacional
Paula Louzano
(Comissão de Educação do Senado, 2014)
II Seminário FEUSP sobre Currículo

Baixa centralização do que
ensinar e nenhuma centralização
de como ensinar
Exemplo: Finlândia, Nova Zelândia,
Austrália, Estados Unidos

•

Alta centralização do que ensinar e
alta centralização de como ensinar
Exemplo: Cuba

+

Modelos de Política Curricular Internacional

Maior centralização
Foco na equidade do sistema
Capacidade de levar à escola
inovações pedagógicas
Capacidade de alinhamento com
demais políticas (por exemplo,
formação de professores,
material didático e avaliação)

Maior autonomia às escolas
Foco na competência e julgamento
do professor em atender às
necessidades dos alunos e
comunidades locais
Maior impacto das diferenças nos
recursos materiais e humanos
disponíveis no nível das escolas

Paula Louzano
(Comissão de Educação do Senado, 2014)

O Processo de construção da BNCC
3ª versão

•

REVISÃO
3ª VERSÃO

•
•

Seminários (CONSED E UNDIME)
– Conselho Nacional de Secretários
de Educação (CONSED)
– União Nacional de Dirigentes
Municipais da Educação
(UNDIME)
LEITURAS CRÍTICAS
ANÁLISES DE ESPECIALISTAS

" Com base nesses documentos, rever a
2ª versão da BNCC.

Breve histórico da BNCC
• Constituição - 1988 (art. 210) – fixação de
conteúdos mínimos para o ensino fundamental
• LDB – 1996 (art. 26) - Os currículos da educação
infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem ter base nacional comum... (texto de 2013:
no original não se fala da Ed. Infantil)
• DCN – de 1998 a 2013 – Citam a base comum
• PCN´s – 1998 – Primeira tentativa de uma base
• Plano Nacional de Educação - PNE 2014 – A BNCC
aparece como estratégia para atingir metas.

Breve histórico da BNCC
• 1ª Versão - 2015 – Componentes curriculares
(Biologia, Física e Química) Unidades de
Conhecimento divididas por série (em toda
educação básica) – Objetivos de Aprendizagem.
• 2ª Versão – 2016 Componentes curriculares
(Biologia, Física e Química) - Unidades Curriculares
divididas por série (em toda educação básica) –
Objetivos de Aprendizagem.
• 3ª Versão EF – 2017 – Aprovada no CNE
• 3ª Versão EM – 2018 – Em consulta pública

A ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Organização da BNCC em
Competências gerais e específicas,
Habilidades e
Unidades Temáticas (no caso do EF).

Solicitações do Consed e da Undime
•Garantir “maior clareza e precisão nos enunciados” (p. 13);
•Selecionar “verbos que representem aprendizagens efetivas
do ponto de vista do estudante (e não procedimentos do
professor)”(p.13);
•Substituir verbos “que impõem limites ao pensamento do
aluno por aqueles que solicitem ações de investigação,
registro, análise, de acordo com as habilidades pertinentes a
cada ano” (Anexo 1, p. 19);
•Há ausência de uma perspectiva da sustentabilidade
socioambiental, do letramento científico e da saúde (p.
19-20).
•acrescentar objetivos de aprendizagem que: articulem “a
discussão do letramento científico com a do pensamento
crítico e do protagonismo” (p. 20);

...base não é currículo

+

•
•

A Base é uma referência nacional
obrigatória, mas não é o currículo.
Seu papel é justamente o de
orientar a revisão e a elaboração
dos currículos nos estados e nos
municípios.

•

A Base estabelece os objetivos
que se espera que os
estudantes venham a atingir,
enquanto o currículo define
como alcançar esses objetivos.
é possível afirmar que a Base
indica o ponto aonde se quer
chegar. O currículo traça o
caminho até lá.

As redes de ensino têm autonomia para elaborar ou adequar os
seus currículos, de acordo com o estabelecido na Base.
Assim como as escolas têm a prerrogativa de contextualizá-los e
adaptá-los a seus projetos pedagógicos.

•

...base não é currículo

um exemplo

•

Se a Base estabelecer que um dos conteúdos
for o conceito de cadeia alimentar, cada
rede e cada escola terá liberdade para
escolher, entre outros aspectos, os
ecossistemas que utilizará como referência
ao tratar do tema.
Uma rede de ensino da região Norte poderá
abordar as cadeias alimentares em
ecossistemas da Amazônia;
• do Nordeste, na caatinga;

•
•
•

do Centro-Oeste, no cerrado;
do Sudeste, na mata atlântica;
do Sul, no pampa…

Níveis de aprendizagem
NÍVEIS DE APRENDIZAGEM

1. LEMBRAR
Refere-se ao reconhecimento e
reprodução de ideias, fatos, termos,
conceitos básicos, respostas e conteúdos.
Associado à memorização.

PROCESSOS COGNITIVOS (VERBOS)

Escolher, definir, duplicar, identificar, listar,
reconhecer, relatar, reproduzir, selecionar,
soletrar, etc.

2. COMPREENDER
Refere-se ao estabelecimento de conexão
entre o novo e o conhecimento
previamente adquirido. Associado a
compreensão de fatos e a ideias de
organização, comparação, classificação,
entre outras.

Calcular, categorizar, elucidar, classificar,
concluir, contrastar, demonstrar, descrever,
debater, exemplificar, aumentar, explicar,
ampliar, identificar, ilustrar, inferir,
interpretar, localizar, corresponder,
delinear, parafrasear, predizer, relatar,
reformular, mencionar, mostrar, resumir,
traduzir, etc.

3. APLICAR
Refere-se à execução ou uso de
procedimento em uma situação específica
e a solução de problema, com base em
conhecimento adquirido, estratégias,
técnicas, etc.

Aplicar, executar, construir, escolher,
classificar, demonstrar, desenvolver,
executar, experimentar, identificar, ilustrar,
demonstrar, fazer uso de, organizar,
praticar, planejar, selecionar, solucionar,
usar, utilizar, etc.

Níveis de aprendizagem
NÍVEIS DE APRENDIZAGEM

PROCESSOS COGNITIVOS (VERBOS)

4. ANALISAR
Relacionado a dividir a informação em
partes relevantes e irrelevantes,
importantes e menos importantes e
entender a inter-relação existente entre
elas. Implica em fazer inferências e
encontrar evidências para apoiar
generalizações.

Calcular, categorizar, elucidar, classificar,
concluir, contrastar, demonstrar, descrever,
debater, exemplificar, aumentar, explicar,
ampliar, identificar, ilustrar, inferir,
interpretar, localizar, corresponder,
delinear, parafrasear, predizer, relatar,
reformular, mencionar, mostrar, resumir,
traduzir, etc.

5. AVALIAR
Associado a realização de julgamentos
baseados em critérios e padrões
qualitativos e quantitativos ou de eficiência
e eficácia. Implica em apesentar e
defender opiniões e defender ideias e
opiniões.

Concordar, apreciar, avaliar, conferir,
escolher, comparar, concluir, criticar,
deduzir, decidir, defender, determinar,
refutar, discutir, calcular, explicar,
interpretar, julgar, justificar, medir,
monitorar, priorizar, provar, ranquear,
recomendar, reconstruir, selecionar, apoiar,
verificar, etc.

6. CRIAR
Significa compilar informações ou
elementos com a intenção de criar nova
visão, solução, estrutura ou modelo,

Adaptar, construir, mudar, escolher,
combinar, compilar, compor, construir,
criar, projetar, desenvolver, debater,

Níveis de aprendizagem

5.
4. ANALISAR

1.
LEMBRAR

2.
COMPREENDER

3.
APLICAR

AVALIAR

6.
CRIAR

Ampliando o sentido dos verbos
• quando é utilizado um determinado verbo em uma

habilidade, como “apresentar” ou “relatar”, este se
refere a procedimentos comuns da ciência, neste
caso relacionados à comunicação, que envolvem
também outras etapas do processo investigativo.
• A ideia implícita está em relatar de forma
sistemática o resultado de uma coleta de dados e/
ou apresentar a organização e extrapolação de
conclusões, de tal forma a considerar os contraargumentos apresentados, no caso de um debate,
por exemplo.

Ampliando o sentido dos verbos
• Da mesma forma, quando é utilizado o verbo

“observar”, tem-se em mente o aguçamento
da curiosidade dos alunos sobre o mundo, em
busca de questões que possibilitem elaborar
hipóteses e construir explicações sobre a
realidade que os cerca.

Unidades Temáticas - EF
VIDA E
EVOLUÇÃO

CN
MATÉRIA E
ENERGIA

TERRA E
UNIVERSO

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
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 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.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
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 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.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
7.Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bemestar, 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.

Processo e práticas de investigação
elemento central na formação…

INTERVENÇÃO

COMUNICAÇÃO

LEVANTAMENTO,
ANÁLISE E
REPRESENTAÇÃO

DEFINIÇÃO DE
PROBLEMA

Processo e práticas de investigação

• Observar o mundo a sua volta
e fazer perguntas.
• Analisar demandas, delinear Definição de
problemas e planejar
problemas
investigações.
• Propor hipóteses.

Processo e práticas de investigação
• Planejar e realizar atividades de campo
(experimentos, observações, leituras,
visitas, ambientes virtuais etc.).
• Desenvolver e utilizar ferramentas,
inclusive digitais, para coleta, análise e
representação de dados (imagens,
esquemas, tabelas, gráficos, quadros,
diagramas, mapas, modelos,
representações de sistemas,
fluxogramas, mapas conceituais,
simulações, aplicativos etc.).
• Avaliar informação (validade, coerência
e adequação ao problema formulado).

Levantamento,
análise e
representação

Processo e práticas de investigação
• Elaborar explicações e/ou modelos.
• Associar explicações e/ou modelos à
evolução histórica dos conhecimentos
científicos envolvidos.
• Selecionar e construir argumentos com
base em evidências, modelos e/ou
conhecimentos científicos.
• Aprimorar seus saberes e incorporar,
gradualmente, e de modo significativo, o
conhecimento científico.
• Desenvolver soluções para problemas
cotidianos usando diferentes
ferramentas, inclusive digitais.

Levantamento,
análise e
representação

Processo e práticas de investigação
• Organizar e/ou extrapolar conclusões.
• Relatar informações de forma oral,
escrita ou multimodal.
• Apresentar, de forma sistemática, dados
e resultados de investigações.
Comunicação
• Participar de discussões de caráter
científico com colegas, professores,
familiares e comunidade em geral.
• Considerar contra-argumentos para rever
processos investigativos e conclusões.

Processo e práticas de investigação

• Implementar soluções e avaliar sua
eficácia para resolver problemas
cotidianos.
• Desenvolver ações de intervenção Intervenção
para melhorar a qualidade de vida
individual, coletiva e
socioambiental.

Principais conteúdos de
ciências
3ª versão

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Principais conteúdos de
ciências
3ª versão

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Principais conteúdos de
ciências
3ª versão

OBJETOS DE CONHECIMENTO

+

•
•
•
•
•
•

1º Ano - Habilidades
(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em
objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são
descartados e como podem ser usados de forma mais consciente.
(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de
desenhos) partes do corpo humano e explicar suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar
as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as
orelhas etc.) são necessários para a manutenção da saúde.
(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a
diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às
diferenças.
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos
diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos.
(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o
ritmo de atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos.

2º Ano - Habilidades
+
• (EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos
que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram
produzidos no passado.
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso
cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza,
transparência etc.).
(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.).
(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da
vida, local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao
ambiente em que eles vivem.
(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas
em geral.
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos)
e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e
os demais seres vivos.
(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao
tamanho da sombra projetada.
(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes
tipos de superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.).

•
•
•
•
•
•
•

3º Ano - Habilidades

+
• (EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados

objetos e identificar variáveis que influem nesse fenômeno.
• (EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz
através de objetos transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas,
água etc.), no contato com superfícies polidas (espelhos) e na intersecção
com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso
cotidiano).
• (EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde
auditiva e visual considerando as condições do ambiente em termos de
som e luz.
• (EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que
comem, como se reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais
comuns no ambiente próximo.
• (EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o
nascimento em animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos,
inclusive o homem.

3º Ano - Habilidades

•+ (EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base e
•
•
•
•

características externas comuns (presença de penas, pelos, escamas,
bico, garras, antenas, patas etc.).
(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato
esférico, a presença de água, solo etc.), com base na observação,
manipulação e comparação de diferentes formas de representação do
planeta (mapas, globos, fotografias etc.).
(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou
noite) em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no
céu.
(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola
com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das
partículas, permeabilidade etc.
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração
de materiais, dentre outras possibilidades), reconhecendo a
importância do solo para a agricultura e para a vida.

4º Ano - Habilidades

•+ (EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas
•
•
•
•
•

propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia
quando expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e
umidade).
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou
resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água)
e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.).
(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo
a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como
fonte primária de energia na produção de alimentos.
(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da
matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de
um ecossistema.
(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de
decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo.

4º
Ano
Habilidades
+

•

(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção
de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros.
• (EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de
transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e protozoários),
atitudes e medidas adequadas para prevenção de doenças a eles
associadas.
• (EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de
diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon).
• (EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes
da observação das sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas
por meio de uma bússola.
• (EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a
períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a
construção de calendários em diferentes culturas.

5º Ano - Habilidades

•+ (EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem

propriedades físicas dos materiais – como densidade, condutibilidade térmica
e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças
mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras.
• (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico
da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na
agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).
• (EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da
cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos
solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico.
• (EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas
atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização
desses recursos.
• (EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais
consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a
reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida
cotidiana.

5º Ano - Habilidades

+
• (EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os

sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo
processo de nutrição do organismo, com base na identificação das
funções desses sistemas.
• (EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema
circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação
dos resíduos produzidos.
• (EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas
características dos grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas
necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a
manutenção da saúde do organismo.
• (EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como
obesidade, subnutrição etc.) entre crianças e jovens a partir da análise
de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento ingerido, prática de
atividade física etc.).

+5º Ano - Habilidades
• (EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio

de recursos (como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros),
e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite.
• (EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das demais
estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.
• (EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com
base na observação e no registro das formas aparentes da Lua no céu
ao longo de, pelo menos, dois meses.
• (EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à
distância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de
objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens (máquinas
fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos.

+6º Ano - Habilidades

•

(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura
de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo, água e areia etc.).
• (EF06CI02) 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.).
• (EF06CI03) 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) Associar a produção de medicamentos e outros materiais
sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo
benefícios e avaliando impactos socioambientais.
• (EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel
como unidade estrutural e funcional dos seres vivos.

+6º Ano - Habilidades
•
•
•
•
•

(EF06CI06) 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.
(EF06CI07) 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) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das
imagens) na interação do organismo com o meio e, com base no
funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a
correção de diferentes defeitos da visão.
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos
animais resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e
nervoso.
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser
afetado por substâncias psicoativas.

+6º Ano - Habilidades

•
•
•
•

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o
planeta Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas principais
características.
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a
formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos
geológicos.
(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a
esfericidade da Terra.
(EF06CI14) 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.

+7º Ano - Habilidades

• (EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e
propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.
• (EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes
situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.
• (EF07CI03) 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.
• (EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da
vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações
cotidianas.
• (EF07CI05) 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.
• (EF07CI06) 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).

7º
Ano
Habilidades
+

•

(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem,
à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura
etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas.
• (EF07CI08) 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.
• (EF07CI09) 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 resultados de políticas públicas destinadas à
saúde.
• (EF07CI10) 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) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas
diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de
qualidade de vida.

+7º Ano - Habilidades
•

(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua
composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa
composição.
• (EF07CI13) 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.
• (EF07CI14) 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.
• (EF07CI15) 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) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na
teoria da deriva dos continentes.

8º
+ Ano - Habilidades

• (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis)
e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.
• (EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou
outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais.
• (EF08CI03) 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).
• (EF08CI04) 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.
• (EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua
escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de
sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo
responsável.
• (EF08CI06) 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.

8º
+ Ano - Habilidades
•

(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e
animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos.
• (EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na
puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema
nervoso.
• (EF08CI09) 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).
• (EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e
tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e
métodos de prevenção.
• (EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

8º
+ Ano - Habilidades
•

(EF08CI12) 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.
• (EF08CI13) 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) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação
atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos
movimentos da Terra.
• (EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do
tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas.
• (EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o
equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais
e globais provocadas pela intervenção humana.

9º
Ano
Habilidades
+

• (EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas
transformações com base no modelo de constituição submicroscópica.
• (EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em
transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.
• (EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria

(constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua
evolução histórica.
• (EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores
de luz podem ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor
de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina.
• (EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e
recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
• (EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e
aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto,
telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc.
• (EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na
medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no
tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta
etc.).

+9º Ano - Habilidades

• (EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias,
estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes.
• (EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores

hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver
problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes
organismos.
• (EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas
em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas
ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica.
• (EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação
da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo
reprodutivo.
• (EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a
preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes
tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e
as atividades a eles relacionados.
• (EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo
consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas.

9º Ano - Habilidades
+

•

(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar
(Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via
Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
• (EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre
a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de
distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal
etc.).
• (EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da
sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições
necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos
tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.
• (EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e
morte) baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de
diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta.

Anos Iniciais versus Anos Finais
• nos dois primeiros anos se investe prioritariamente no

processo de alfabetização, buscamos propiciar uma
ampliação dos contextos de letramento.
• Valoriza elementos mais concretos e ambientes próximos
(casa, escola, bairro)
• na conclusão do EF, os alunos tem maior capacidade de
abstração e autonomia de ação e de pensamento. É
importante motivá-los com desafios cada vez mais
abrangentes.
• Ampliação da relação com ambiente e construção de
modelos

+

A 3ª versão do documento:
aspectos gerais

• Ênfase na aprendizagem ativa: BNCC induz ao
maior protagonismo do aluno na aprendizagem.
incremento do número de verbos como criar, elaborar, demonstrar X verbos mais
passivos como reconhecer e identificar.

• Fortalecimento do desenvolvimento integral:
BNCC define 10 competências gerais que envolvem elementos acadêmicos, sociais e
pessoais que norteiam todo o documento.

A 3ª versão do documento:
Ensino Fundamental – Ciências da Natureza

+
•

•

Maior foco nas práticas das ciências da natureza,
Ex: definição de problemas, formulação de hipóteses, pesquisa, comunicação de resultados e intervenção

•

Articulação de saberes científicos a valores humanos.

Ex: “Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas
dimensões da sexualidade humana (biológica,
sociocultural, afetiva e ética) e a necessidade de respeitar,
valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, sem
preconceitos baseados nas diferenças de gênero”

•

Tecnologia: tópicos relativos à inovação e tecnologia sem
exigir recursos complexos da instituição de ensino.
Ex: explorar propriedade científica de objetos do cotidiano e discutir impactos da revolução tecnológica

Livro didático

“o livro didático não perde o posto
de material pedagógico mais
utilizado na história da
Educação” (BITTENCOURT, 2015).

+
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