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Plano de Ensino 
 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS Turma: A / B / C / D /E 
SÉRIE/ANO: 8ª / 9º Turno: MATUTINO 
Bimestral: 1º / 2º / 3º / 4º Anual: 2014 
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 – 9º ANO  

 

1º BIMESTRE 

Conteúdos Metas 

 
 

 

 

 Compreender os conceitos básicos da física, valorizando sua importância.  

 Conhecer as unidades básicas do sistema internacional de unidades. 
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 Introdução à Física. 
 

 Cinética. 
 

 

 Dinâmica. 
 

 Princípios da 
Dinâmica. 
 

 

 Trabalho da Potência. 
 

 Energia e Máquina. 
 

 Definir e exemplificar movimentos e repouso de um corpo. 

 Compreender a queda dos corpos.  

 Resolver problemas de queda livre.  

 Distinguir massa e peso de um corpo. 

 Compreender os enunciados das Leis de Newton e sua aplicação prática. 

 Identificar situações em que ocorrem na realização de trabalho. 

 Compreender e explicar a conservação e a redução do esforço em máquinas simples.  

 Identificar na prática, os efeitos de uma força. 

 Medir a intensidade de uma força  

 Representar graficamente, uma força. 

 Identificar um sistema de força. 

 Calcular a resultante de um sistema de força. 

 Representar, graficamente, um sistema de força. 

 Identificar as força que se opõem aos movimentos. 

 Compreender o principio da força centrípeta. 

  Diferenciar a expressão matemática usada para calcular trabalho e determinar potência. 

 Compreender energia, máquinas e suas aplicações. 

 Identificar os elementos e resolver problemas sobre alavancas.  

 Compreender e exemplificar força da gravidade, campo gravitacional e aceleração da 
gravidade. 

 

CIÊNCIAS – 9º ANO  

 

2º BIMESTRE 

Conteúdos Metas 

 
 

 Energia térmica. 
 

 Eletricidade e 

 Compreender como é possível medir temperatura.  

 Compreender os efeitos causados pela variação de temperatura. 

  Compreender como é possível medir energia. 

 Identificar formas e transformações de energia. 

 Explicar como o calor pode ser produzido. 
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magnetismo.  Discriminar as fontes naturais e artificiais de calor. 

 Identificar as diferentes formas de propagação de calor. 

 Compreender o que significa eletrizar um corpo. 

 Compreender os fenômenos de interação entre cargas elétricas. 

 Diferenciar corpos bons e maus condutores de eletricidade. 

 Conceituar: corrente elétrica, resistência elétrica e diferença de potencias. 

 Resolver problemas de aplicação da “Lei de Ohn”. 

 Resolver problemas de potencia elétrica. 

 Identificar tipos de imãs. 

 Saber utilizar uma bússola e sua importância na orientação em navegação, aérea e marítima. 

 Conceituar e observar campo magnético. 

 Reconhecer aplicações do eletromagnetismo. 

 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

 
3º BIMESTRE 

Conteúdos Metas 

 
 

 Introdução à 
Química. 
 

 A matéria. 
 

 

 Substâncias e 
Misturas. 
 

 O Átomo. 

 Observar e exemplificar os fenômenos químicos que ocorrem na natureza e no corpo dos seres 
vivos. 

 Descrever como o desenvolvimento da química contribuiu para o conforto da humanidade, porém, 
também para prejudicar a vida dos seres vivos. 

 Conceituar e exemplificar, matéria, corpo, átomo, substâncias simples e compostas, aglomerados 
iônicos e moléculas. 

 Diferenciar e exemplificar as propriedades gerais, específicos e estados físicos da matéria, através 
de simples experimentações.  

 Escrever corretamente as fórmulas das substâncias. 

 Diferenciar e exemplificar matérias homogêneas e heterogêneas, realizando simples experimentos.  

 Identificar os símbolos dos elementos químicos. 

 Valorizar a importância do uso das substâncias para o ser humano. 

 Compreender fracionamento de misturas heterogêneas, quanto ao estado físico de seus 
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componentes e classificá-las.  

 Compreender os processos utilizados para separação dos componentes de uma mistura sólido-
sólido e sólido-líquido, realizando experimentos decorrentes no dia-a-dia. 

 Identificar experimentalmente os processos usados para fracionar uma mistura homogênea.  

 Diferenciar os processos de formação de uma mistura e uma combinação. 

 Descrever a estrutura atômica da matéria.  

 Reproduzir e explicar um modelo de átomo. 

 Identificar as camadas eletrônicas num modelo de átomo. 

 Identificar um átomo em equilíbrio elétrico. 

 Diferenciar número atômico e número de massa. 

 Fazer um paralelo entre o sistema de Rutherford e o Sistema Solar. 

 
CIÊNCIAS – 9º ANO  

 

4º BIMESTRE 

Conteúdos Metas 

 
 

 Tabela 
Periódica.  
 

 Ligações 
Químicas. 
 

 

 Funções 
Químicas. 
 

 Reações 
Químicas. 

 Identificar as camadas eletrônicas com números determinados de elétrons. 

 Diferenciar as substâncias moleculares e iônicas. 

 Saber corretamente consultar a tabela periódica atual. 

 Identificar todos os dados fornecidos por cada quadro da tabela periódica. 

 Classificar os elementos químicos de acordo com sua valência. 

 Identificar os grupos dos elementos químicos metais e não metais. 

 Relacionar os metais, ametais e gases raros e dar uma aplicação de cada um deles. 

 Diferenciar e esquematizar ligação iônica, covalente. 

  Explicar e exemplificar a "Teoria do Octeto".  

 Explicar por que um átomo fica menor quanto se torna um cátion e maior quando se torna um ânion. 

 Escrever corretamente a fórmula de um ácido, uma base, um óxido iônico e molecular. 

 Identificar um ácido, uma base, um óxido e sais. 

 Observar no rótulo de alguns produtos industrializados a indicação do PH analisando se o grau de 
acidez ou basicidade desses produtos estão sendo aplicados corretamente.  
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 Relacionar as propriedades dos ácidos, bases, sais e óxidos. 

 Descrever e exemplificar os critérios de classificação dos ácidos, bases, sais e óxidos. 

 Compreender reações químicas. 

 Explicar corretamente as equações químicas. 

 Identificar os sinais usados numa equação química.  

 Reconhecer os fatores que influenciam as reações químicas. 

 Compreender o enunciado das leis das reações químicas. 

 Listar os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. 

 Identificar e exemplificar os tipos de reações químicas.  

 Equilibrar corretamente as equações químicas.  

 Explicar em que consistem as duas partes de uma reação química. 
 

 
 

 
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 
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pelos alunos no processo ensino-aprendizagem.  
 
Lições de Casa – Na correção da lição serão discutidas as dificuldades dos alunos e revisados os conteúdos não apreendidos.   

 
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.  
 
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.  
 
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.  
 

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.  
 

 
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; 
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 Projeções de filmes; 

 

 Apresentações de PowerPoint; 

 

 Atividades práticas; 

 

 Atividades no laboratório de Informática; o conteúdo. 
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