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Objetivos específicos da disciplina- 1º trimestre 
 

● Identificar características da Terra, incluindo os componentes presentes em sua superfície e 
as camadas que formam o interior do planeta; 

● A partir do conhecimento dessas características específicas da Terra, refletir sobre os 
impactos da ação humana sobre o espaço terrestre, de maneira a incentivar o pensamento 
crítico sobre tais atividades; 

● Partir da ocupação e relação com o entorno da escola e outros espaços da cidade para refletir 
e investigar sobre a diversidade dos solos e suas características; 

● Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras 
possibilidades), reconhecendo sua importância para a agricultura, agroecologia e para a vida. 

● Compreender o ciclo de vida das plantas e a relação com o solo nos processos de plantio; 

● (Re)conhecer os diferentes grupos de plantas, características específicas e compatibilidade 
com determinados ambientes; 

● Iniciar investigação sobre os processos envolvidos no metabolismo das plantas, como a 
fotossíntese, transpiração e respiração; 

● Entender a importância das plantas no ciclo da vida, sendo fontes de alimento para muitos 
outros seres vivos; 

● Compreender noções básicas de formas de interação ecológica entre plantas e animais; 

● Observar, descrever e comparar vegetais de diferentes ambientes, relacionando suas 
características ao ambiente em que vivem; 

● Começar a refletir sobre o conceito de natureza, compreendendo-a como um todo dinâmico, 
refletindo nos impactos da dissociação indivíduo-natureza; 

● Estabelecer relações entre os temas estudados e o cotidiano; 

● Participar das discussões relativas aos temas estudados, respeitando as diferentes ideias/ 
opiniões; 

● Organizar-se em grupos, em duplas ou individualmente; 

● Elaborar registros acerca dos diferentes temas estudados, utilizando-se de diferentes 
linguagens (oral, escrita, plástica); 

● Comunicar, de modo oral ou escrito, dúvidas, suposições, dados e conclusões, respeitando 
as diferentes opiniões e utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias. 

 
Conteúdos do 1º trimestre  
 

● Planeta Terra; 
● Rochas; 
● Solos; 
● Agroecologia, agricultura e diferentes formas de plantio; 
● Processos de metabolismo das plantas; 
● Ciclo de vida das plantas; 
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● As plantas e os outros seres vivos. 
 
 
Objetivos específicos da disciplina- 2º trimestre 

● Entender os animais como parte necessária do ciclo da vida, refletindo sobre a importância do 
respeito à vida animal e de sua preservação; 

● Relacionar o tema de estudo do 1˚ trimestre, que teve como foco as características da Terra, 
solo e plantas, com os animais; 

● Ampliar e aprofundar o entendimento do que é natureza, pensando agora na composição dela 
a partir dos animais; 

● Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como 
se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo; 

● Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns 
(presença de penas, pêlos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.); 

● Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de 
diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o ser humano; 

● Reconhecer e diferenciar formas de reprodução animal; 

● Reconhecer e classificar os animais invertebrados, vertebrados e seus subgrupos, 
compreendendo algumas de suas características; 

● Reconhecer a importância dos animais na composição dos seres vivos do planeta; 

● Compreender o conceito de metamorfose e conhecer as etapas de vida de alguns animais; 

● Comparar o desenvolvimento e a reprodução de seres vivos para compreender o ciclo vital 
como característica comum a eles; 

● Participar das discussões relativas aos temas estudados, respeitando as diferentes ideias/ 
opiniões; 

● Organizar-se em grupos, em duplas ou individualmente; 

● Elaborar registros acerca dos diferentes temas estudados, utilizando-se de diferentes 
linguagens (oral, escrita, plástica); 

● Comunicar, de modo oral ou escrito, dúvidas, suposições, dados e conclusões, respeitando 
as diferentes opiniões e utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias; 

● Estabelecer relações entre os temas estudados e o cotidiano. 

 
Conteúdos do 2º trimestre  
  

● Animais em relação a outros seres vivos; 
● Animais como composição essencial para preservação da natureza; 
● Animais vertebrados; 
● Animais invertebrados; 
● A reprodução dos animais; 
● Fases do ciclo da vida dos animais. 
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Objetivos específicos da disciplina- 3º trimestre 

● Identificar quais outros elementos que compõem a natureza além do solo, plantas e animais 
para expandir a ideia do que é a natureza (possibilidades: água, alimentos, ar, seres humanos 
e outros seres vivos não estudados, etc); 

● Exercitar o olhar investigativo para identificar assuntos de interesse a partir dos temas 
estudados para aprofundar e ampliar os conhecimentos; 

● A partir dos estudos do 1˚ e 2˚ semestre, observar os temas relacionados ao cotidiano e à 
nossa sociedade e levantar possíveis problemas (possibilidades: desmatamento, 
aquecimento global, ameaça de extinção da biodiversidade vegetal e animal do planeta; etc.); 

● Conseguir organizar-se em grupos de interesse para pensar possíveis intervenções na 
sociedade no que tange aos problemas previamente identificados; 

● Estabelecer relações entre os temas estudados e o cotidiano. 

● Participar das discussões relativas aos temas estudados, respeitando as diferentes ideias/ 
opiniões. 

● Organizar-se em grupos, em duplas ou individualmente. 

● Elaborar registros acerca dos diferentes temas estudados, utilizando-se de diferentes 
linguagens (oral, escrita, plástica). 

● Comunicar, de modo oral ou escrito, dúvidas, suposições, dados e conclusões, respeitando 
as diferentes opiniões e utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias. 

 
Conteúdos do 3º trimestre  
  

● Natureza e seus elementos; 
 
Possíveis temas de interesse das/os estudantes: 

● Ser humano e saúde; 
● Alimentação; 
● Saneamento básico e saúde; 
● Reciclagem de materiais 
● Relação consciente com os demais seres vivos e elementos da natureza; 
● Água; 
● Ar; 
● Impactos da interferência humana no ecossistema; etc. 

 
  
Metodologia 
  

● Aula expositiva dialogada; 
● Estudo em diferentes materiais (material didático, textos informativos, internet, etc.); 
● Realização de entrevistas; 
● Participação de pessoas convidadas especialistas nos temas; 
● Utilização de textos literários; 
● Realização de experimentos; 
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● Elaboração de registros coletivos e individuais; 
● Sistematização dos estudos em diversos formatos (textos, listas, gravações fílmicas ou em 

áudio, etc); 
● Realização de pesquisas; 
● Jogos; 
● Saídas pedagógicas. 

 
  
Avaliação  
  

A avaliação será realizada através da observação sistemática e contínua da construção de 
novos saberes pelas/os estudantes, de maneira a perceber os principais focos de interesse e 
conhecimento e os desafios apresentados. Além da observação e registros cotidianos, serão 
elaboradas propostas avaliativas sistematizadas, avaliações mais amplas e trabalhos individuais 
e/ou em grupos para que as/os estudantes tenham outras formas de elaborar o que têm construído 
em termos de saberes sobre os temas estudados. Haverá, ainda, a observação e avaliação de 
outras formas de registro, como desenhos, o caderno e possíveis materiais complementares. 


