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Plano de Ensino 
 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS Turma: C / D  
SÉRIE/ANO: 7ª / 8º Turno: MATUTINO 
Bimestral: 1º / 2º / 3º / 4º Anual: 2013 
Professor: MÁRIO CÉSAR CASTRO E-mail: profmariocastro@gmail.com 

 
2. EMENTA: 
 

           
O ensino de Ciências tem como objetivo formar cidadãos críticos, atuantes e participativos, além de conhecedores dos conceitos 

importantes da disciplina. O trabalho na área de Ciências Naturais no Ensino Fundamental II pretende, através da pesquisa nas mais 
variadas fontes, instigá-los para a descoberta, a experimentação e a aquisição de novos conhecimentos. 

A interação indivíduo / sociedade/meio ambiente constrói-se e sustenta-se com base nas informações, que, uma vez decodificada, 
permite ao indivíduo a problematização do ver-se e de ver o mundo, bem como a sua interferência nele. A pesquisa deve ser a 
ferramenta principal no Ensino Fundamental, já que é um meio de acesso a informações, fator característico da sociedade atual. 

Isso significa que se fundamenta numa concepção de ensino-aprendizagem que vai além da transmissão de conceitos.  
 

  
3.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ANUAL: 
 

CIÊNCIAS – 8º ANO  

 

1º BIMESTRE 

Conteúdos Metas 

 
 

 

 

 Reconhecer que a humanidade sempre se envolveu com o conhecimento da natureza. 

 Reconhecer que a Ciência é uma forma de desenvolver o conhecimento e que se relaciona 
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 O papel dos alimentos 

 Vitaminas 

 As fibras 

 A importância da água 
e dos sais Minerais 

 

 O metabolismo 

 A pirâmide alimentar 
 

 Os órgãos do sistema 
digestório 

 A mastigação e a 
higiene bucal 

 
 Respiração 

com outras atividades humanas. 

 Valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos membros de sua 
comunidade. 

 Valorizar o cuidado com o próprio corpo. 

 Conhecer os papéis dos alimentos e vitaminas na alimentação diária. 

 Reconhecer a importância das funções dos alimentos na construção do organismo. 

 Analisar os nutrientes presentes nos alimentos e os problemas causados pelo excesso ou 
falta. 

 Conhecer a importância das fibras para a formação das fezes. 

 Reconhecer a importância da água e dos sais minerais. 

 Compreender o funcionamento do metabolismo. 

 Conhecer o caminho percorrido pelo alimento no sistema digestório. 

 Conhecer a ação das enzimas sobre os alimentos. 
 Reconhecer a importância da mastigação e de uma boa higiene bucal. 
 Iniciar o estudo do Sistema Respiratório. 

 

CIÊNCIAS – 8º ANO  

 

2º BIMESTRE 

Conteúdos Metas 

 
 

 A organização dos 
seres vivos 

 A célula 

 Tipos de tecidos 

 Função de 
reprodução, de 
coordenação e 
nutrição. 

 

 Valorizar a vida em sua diversidade. 

 Valorizar a conservação dos mais diversos ambientes. 

 Elaborar, individualmente e em grupo, relatos orais e outras formas de registros sobre o 
tema em estudo. 

 Relembrar a organização dos seres vivos. 

 Reconhecer a célula como unidade da vida. 

 Conhecer os tipos de tecidos e suas particularidades. 

 Compreender as funções de reprodução, coordenação e de nutrição. 
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 Sistema Reprodutor 

 Hereditariedade 

 Identificar o funcionamento dos órgãos reprodutores. 

 Compreender as mudanças ocorridas no corpo de meninos e meninas. 

 Conhecer a importância da utilização dos métodos contraceptivos. 

 Analisar e conhecer as DSTs e como evita-las. 

 Conhecer o processo da herança genética. 
 Analisar a importância da engenharia genética e dos transgênicos. 

 

CIÊNCIAS – 8º ANO 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdos Metas 

 

 Circulação 

 Sangue 

 A excreção 

 A pele 

 Ossos e músculos 

 Sistema nervoso 

 Órgão dos Sentidos 
 
 

 

 

 Considerar informações obtidas por meio de observação, experimentação, textos e outras 
fontes para a elaboração dos relatos. 

 Compreender o caminho percorrido pelo sangue no sistema circulatório. 

 Conhecer como é medida a pressão arterial. 

 Conhecer os elementos que formam o sangue. 

 Conhecer o sistema urinário e a produção de urina. 

 Analisar os problemas ocorridos no sistema urinário. 

 Conhecer que a pele é um órgão, e também, a sua organização. 

 Identificar o funcionamento das articulações e as partes do esqueleto. 

 Conhecer como ocorre o envio de mensagens ao sistema nervoso e sua interpretação. 
 Compreender o funcionamento das diversas áreas do cérebro e sua importância para a 

manutenção da vida. 

 
CIÊNCIAS – 8º ANO  

 

4º BIMESTRE 

Conteúdos Metas 
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 Órgãos dos sentidos 

 Glândulas endócrinas 

 Sistema reprodutor 
 Hereditariedade 

 Confrontar diferentes explicações individuais e coletivas para reelaborar suas ideias e 
interpretações. 

 Reconhecer o funcionamento dos órgãos do sentido e sua integração com sistema nervoso. 

 Conhecer o funcionamento do sistema endócrino. 

 Conhecer o processo da herança genética. 

 Analisar a importância da engenharia genética e dos transgênicos. 
 

 
 

 
4.        AVALIAÇÕES: 
 

        
A avaliação é contínua e contempla ações coordenadas entre professor e aluno, que propiciem a este a construção e reconstrução do 
objeto de conhecimento de diferentes conteúdos, por meio de processos individuais ou em grupo que serão viabilizados em tarefas de 
classe e de casa. Exemplos: 
• resolução de exercícios; 
• trabalhos de pesquisa; 
• exposição oral; 
• atividades de verificação de grau e tipo de aprendizagem construída pelo aluno ao longo do bimestre, em relação aos objetivos 
definidos para cada área de conhecimento. 
• projetos; 
• dinâmicas de formação de opinião e de expressão de conhecimentos; seminários, debates, entrevistas, filmes etc.; 
• dinâmicas de apresentação oral: dramatizações, apresentações teatrais, jornal falado, exposição sobre leitura de jornal etc. 
 
Avaliações – A avaliação será feita por meio de diferentes estratégias que possibilitem o diagnóstico das dificuldades encontradas 
pelos alunos no processo ensino-aprendizagem. (valor: 5,0) 
 
Lições de Casa – Na correção da lição serão discutidas as dificuldades dos alunos e revisados os conteúdos não apreendidos.  (valor: 
1,0)  
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Trabalho – Atividades em dupla, em grupo e individuais serão propostas como ferramentas no processo ensino-aprendizagem e 
utilizadas para a verificação das dificuldades na revisão dos conteúdos. -(valor: 2,0).  
 
Atividade de Laboratório - A metodologia utilizada durante as aulas de laboratório baseia-se na observação de fenômenos da 
Natureza e na realização de experimentos relacionados ao conteúdo teórico. A avaliação no laboratório é composta por uma avaliação 
formal, elaboração de relatórios de aula-prática, participação e a organização do aluno durante as aulas. A nota de laboratório faz parte 
da média de trabalhos. (valor: 2,0) 
 
Atualidades em Ciências - As atualidades devem ser entregues em folha de bloco de folha A3, bimestralmente, no modelo indicado 
no caderno e com notícias atuais. (máximo 10 noticias). Atualidades que não atendam esses critérios não serão aceitas. (valor: 1,0) 
 

Caderno - O caderno é uma fonte importante de informação, pesquisa e conhecimento que deve estar completo e organizado para que 
seja instrumento efetivo no aprendizado. O seu caderno será mais um instrumento avaliativo durante cada bimestre. (valor: 1,0) 
 

 
5.          METODOLOGIA: 

 
 

 Exposições dialogadas dos conteúdos; 

 

 Trabalhos individuais e/ ou em grupos; 

 

 Resolução de exercícios e problemas; 

 

 Leituras e interpretação de textos, figuras, legendas e tabelas; 

 

 Paradidáticos, livros e jornais; 

 

 Projeções de filmes; 
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 Apresentações de PowerPoint; 

 

 Atividades práticas; 

 

 Atividades no laboratório de Informática; o conteúdo. 
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