
 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2021 

Ano: 4º ano   

Componente: Ciências Professor: Mário Melo 
 
 

 

Habilidades gerais do componente ‒ 4º ano 

● Saber utilizar noções de conceitos científicos relacionados a matéria, energia, 

transformação, espaço, tempo e vida; 

● Saber combinar leitura, observação, experimentação e registros com coleta, 

organização, discussão de fatos e informações; 

● Perceber a si mesmo como parte de uma comunidade que apresenta 

necessidades e espera atuações coletivas na resolução de problemas; 

● Valorizar as conquistas científicas e tecnológicas com uma visão crítica, 

compreendendo e opinando sobre os polêmicos rumos da ciência; 

● Perceber a importância do modo de preservar-se de doenças como meio de 

manter o estado de saúde, condicionado por fatores físicos, mentais e 

sociais; 

● Apropriar-se reflexiva e criticamente de conceitos e procedimentos científicos, 

questionando o que vê e ouve para repensar sua relação com a natureza e 

ampliar suas possibilidades de participação social. 

 

Habilidades específicas ‒ 1º trimestre 

● 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; 

● Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições 

relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon); 

● Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das 

sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma 

bússola; 

● Conhecer as origens e algumas propriedades de determinados materiais para 

relacioná-las aos seus usos; 

● Realizar experimentos sobre os materiais e objetos do ambiente para 

investigar características e propriedades dos materiais; 



● Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua composição; 

● Utilizar características e propriedades de materiais para elaborar 

classificações; 

● 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); 

● Testar e relatar as transformações nos materiais do dia a dia quando 

expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade); 

● Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio 

da natureza e ao homem. 

 

 Conteúdos ‒ 1º trimestre  

TEMPO E MATÉRIA: 

➢ Os movimentos da terra e da lua; 

➢ Formas de marcação e registro de tempo; 

➢ Localização no espaço, pontos cardeais e bússola; 

➢ Matérias, materiais e seus usos; 

➢ Volume e massa; 

➢ Misturas; 

➢ Estados físicos da matéria; 

➢ Mudanças de estado físico; 

➢ Transformações dos materiais – reversíveis e irreversíveis; 

➢ Reciclagem. 

SERES VIVOS E BIOMAS:  

➢ Biodiversidade e características dos seres vivos; 

➢ O estudo dos seres vivos e seus nomes; 

➢ Os agrupamentos dos seres vivos; 

➢ Plantas, animais, algas, fungos, bactérias; 

 

Habilidades específicas ‒ 2º trimestre 

● Comparar diferentes ambientes naturais, investigando características comuns 

e diferentes, para verificar que todos os ambientes apresentam seres vivos, 



água, luz, calor, solo e outros componentes e fatos que se apresentam de 

modo distinto em cada um deles; 

● Estabelecer relações entre características e comportamentos dos seres vivos 

e condições do ambiente em que vivem, valorizando a diversidade da vida; 

● Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de 

decomposição, reconhecendo a importância ambiental deste processo; 

● Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, 

combustíveis, medicamentos, entre outros; 

● Comparar os modos com que diferentes seres vivos, no espaço e no tempo, 

realizam as funções de alimentação, sustentação, locomoção e reprodução, 

em relação às condições do ambiente em que vivem. 

● Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de 

decomposição, reconhecendo a importância ambiental deste processo; 

● 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. 

 

Conteúdos ‒ 2º trimestre 

SERES VIVOS E BIOMAS: 

➢ Ecossistemas e vida no ambiente; 

➢ Biomas brasileiros: mata atlântica, floresta amazônica, pantanal, campos, 

cerrado e caatinga; 

➢ Os principais seres que vivem em cada bioma. 

AS FORMAS DE INTERAÇÃO E INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS SERES 

VIVOS: 

➢ Uso do solo no ambiente agrícola; 

➢ Erosão e queimadas; 

➢ Pragas e uso de agrotóxicos; 

➢ Cuidados com o solo e adubação; 

➢ Tipos de plantio; 

➢ Seres produtores, consumidores e decompositores; 

➢ Cadeia alimentar; 

➢ Fluxo de energia e ciclo da matéria; 

➢ Energia e matéria nas cadeiras alimentares; 

➢ Presas e predadores; 



➢ Camuflagem e mimetismo; 

➢ Relações entre os seres vivos; 

➢ Ecossistemas; 

➢ O ser humano e os ecossistemas 

 

 

 

 

 

Habilidades específicas ‒ 3º trimestre 

● Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, 

combustíveis, medicamentos, entre outros; 

● 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. 

● Entender a relação entre alimentação saudável e o cuidado com o corpo. 

 

Conteúdos ‒ 3º trimestre 

SER HUMANO E SAÚDE: 

➢ Movimentos do corpo humano; 

➢ O esqueleto humano e funções; 

➢ Ossos e articulações; 

➢ Músculos e sistema muscular; 

➢ Movimentos voluntários e involuntários; 

➢ Sistema nervoso e seu funcionamento; 

➢ Partes do sistema nervoso: encéfalo, medula espinhal e nervos; 

➢ Memória; 

➢ Cuidados com o sistema nervoso; 

➢ Cuidando de lesões medulares; 

➢ Saúde pessoal e coletiva; 

➢ Higiene pessoal; 

➢ Alimentos e nutrientes; 

➢ Alimentação saudável; 

➢ Origem dos alimentos; 



➢ Alimentos frescos e minimamente processados; 

➢ Alimentos industrializados; 

➢ Microorganismos e a produção de alimentos; 

➢ Cuidados com os alimentos; 

➢ Saúde da mente; 

➢ Lazer; 

➢ Saúde coletiva; 

➢ Transmissão de doenças e vacinas. 

 

 

Metodologia e avaliação 

➢ Metodologia ativa 

Nas aulas de exatas, são utilizadas uma série de atividades ativas e 

reflexivas em que os estudantes desenvolvem uma crescente capacidade de 

reflexão exploratória em diversos momentos das aulas, como nas rodas, nas quais é 

possível ter acesso ao conhecimento prévio sobre o tema, bem como nas 

descobertas e interferências científicas ou matemáticas. 

Além das aulas externas em espaços diversos da escola, como o laboratório 

de Ciências da Natureza, ocorre, em sala de aula, a utilização de jogos, vídeos, 

aulas expositivas e ativas, além de pesquisas com questionamentos prévios e 

levantamento de hipóteses. 

As situações de aprendizagem são sempre significativas e, quando possível, 

integram os demais projetos envolventes. Há o desafio de produzir e discutir 

assuntos e exercícios em situações reais, no qual os alunos sentem-se motivados a 

apropriar-se do conhecimento e a investigação. 

As sequências didáticas são atividades que ocorrem em etapas ligadas entre 

si, para tornar mais eficiente o processo de aprendizagem. São organizadas 

segundo as possibilidades de compreensão dos alunos, por meio do material 

didático e exercícios que estabelecem o máximo de relações possíveis entre os 

conteúdos, resultando em conhecimento real. 



As aulas também são organizadas de maneira em que os conteúdos 

complexos e que exigem um maior grau de sistematização, compreensão e 

criticidade, são aplicados de maneira em espiral. Sempre ocorre o compartilhamento 

das ideias, hipóteses e soluções para que o grupo reflita, compare e discuta vários 

pontos de vista. 

 

 

➢ Avaliação formativa 

A avaliação é realizada de maneira formativa e intrínseca ao processo de 

aprendizagem, de modo que se inicia muito antes das atividades avaliativas formais, 

estando presente durante o trabalho com os alunos em todo o processo. A cada 

conteúdo, definem-se o que os alunos devem aprender e os critérios de avaliação, 

ou os indicadores de que eles aprenderam. 

Todas as atividades são consideradas avaliativas. A observação do professor 

em sala de aula, as propostas do material didático, um jogo, um trabalho (individual 

ou em grupo), entre outras, até chegar nas avaliações. 

Os resultados da avaliação formativa servem de base para identificar como o 

processo de aprendizagem tem acontecido. As informações que essa avaliação 

revela permitem o planejamento, o ajuste e o redirecionamento das práticas 

pedagógicas, no intuito de aprimorar as aprendizagens dos alunos. Ou seja, seus 

resultados servem para apoiar, compreender, reforçar, facilitar, harmonizar as 

competências e aprendizagens dos alunos. 

 


