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APRESENTAÇÃO
Andréa Borges de Medeiros 

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra 
é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil – e –  tantas misérias...

Tanta gente - da susto de saber...

João Guimarães Rosa 

 Pensar Currículo é pensar as instituições de ensino, a escola, as relações 

humanas e o conhecimento. Isso requer supor diferenças de perspectivas 

e de abordagens teóricas e práticas que perpassam concepções e modos de olhar para 

a escola, os sujeitos e as relações que nela acontecem. Mas ainda que tenhamos um 

olhar mais amplo para a composição dos referenciais curriculares, buscar pelo olhar 

“estereoscópio e dimensional para a profundidade das sombras históricas”, leva-nos 

a uma oposição sobre qualquer postura ou ação antidemocrática na condução das 

políticas educacionais. Isso significa, por exemplo, defender, de forma contundente, a 

abertura para o diálogo e a manutenção dessa prática sempre que colocarmos em pauta 

as organizações curriculares e as práticas escolares. Nossa opção é pela compreensão 

de que as orientações e diretrizes curriculares sejam tomadas como referenciais para 

a organização dos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados pelas equipes escolares. 

Esperamos, de fato, que as metodologias e proposições de ensino, articuladas aos 

referenciais curriculares e ao conhecimento histórico e social das comunidades escolares, 

garantam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e estudantes da 

rede pública municipal de ensino.  

 Tal “olhar estereoscópio”, capaz de fundir as imagens, e, portanto, fundir 

perspectivas, também nos instiga a incluir nas composições curriculares, extensões da 

ordem social e cultural que perpassam as relações cotidianas. Desse modo, acreditamos 

na importância da articulação dos conhecimentos sistematizados, apresentados nos 

componentes curriculares, bem como nas vivências e saberes dos sujeitos envolvidos 

nas relações de ensino e aprendizagem. 

 Sob tais argumentos, havemos de pensar no Conhecimento. As movimentações 

em torno de perspectivas e concepções de currículo apontam para a necessidade 
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de abordagens que acolham noções e posturas em torno do ato de conhecer e das 

sistematizações construídas historicamente nos campos disciplinares. 

 Um percurso por tais formulações implica considerar construções datadas 

que expressem a voz das pessoas que as produziram em determinados contextos 

sócio-históricos. Perceber de tal forma as produções curriculares e tornar acessível 

contraposições a determinadas formulações trazendo outras vozes e outros pontos 

de vista, quebra o suposto da verdade como expressão do absoluto e, portanto, como 

contraposição da mentira. Uma seleção de conteúdos é apenas uma forma entre tantas 

outras para se contar uma história. Assim considerando, os conteúdos são assumidos 

como recortes parciais que apresentam conhecimentos em transformação. Isto diz 

respeito a toda e qualquer maneira de lidar com o Conhecimento, independentemente 

da sua matriz disciplinar.

 Um currículo que se pretende livre das amarras do conteúdo disciplinar e investe 

em movimentos de compreensão, carrega em suas proposições, o germe da esperança 

e o espírito do arauto, anunciando possibilidades de invenções e reinvenções. 

 Nesse sentido, uma política pedagógica sensível ao valor “evocativo e provocativo 

de percepções e interpretações do social vivido e do passado relido no presente” 

(PEREIRA; SIMAN, p. 280), promove deslocamentos para o pensamento histórico 

e para a percepção de que o papel da Secretaria de Educação, em parceria com as 

escolas e creches, é o de problematizar o conhecimento e desconstruir verdades. O 

viés democrático nesse processo de construção, instituído nos anos de 2018 e 2019, 

pode ser visualizado em algumas situações e acontecimentos muito específicos que 

construímos coletivamente, sendo, alguns deles, os seguintes: a articulação entre o 

currículo já construído nos anos anteriores e a Base Nacional Curricular; o olhar para o 

conhecimento como uma construção múltipla, colocando a palavra versão na pauta das 

discussões em foco e buscando fortalecer a criação de práticas pedagógicas significativas 

e inovadoras.

 Viabilizar uma proposta curricular que tenha como pressuposto a elaboração de 

questões e a dúvida sobre os objetos do conhecimento, a curiosidade como disparador 

de estudos mais aprofundados e a pesquisa; a produção escolar em grupo e/ou parceria, 

bem como, movimentos de escuta e de observações, em torno da multiplicidade de 

saberes e fazeres que compõem os cotidianos escolares; conduziu-nos a romper com 

práticas de gabinete e abrir perspectivas para romper também com o suposto da 
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história única naquilo que se refere aos fundamentos e proposições em torno de uma 

ideia de currículo. Optamos pelos arranjos possíveis em torno das formas de apresentar 

os conteúdos específicos, as competências, as habilidades e metodologias de ensino, 

buscando “estados de alerta” para a percepção dos modos de aprender das crianças e 

dos(as) estudantes. 

 A Secretaria de Educação, cumprindo o seu papel gestor das políticas 

educacionais para um ensino público de qualidade, procurou envolver os profissionais 

da educação nos estudos e nos diálogos sobre currículo. Nesse processo de construção 

muitos foram os avanços considerando as oportunidades de trocas de conhecimentos, 

de compartilhamentos. Avançamos muito também em relação à valorização do trabalho 

coletivo, bem como das produções geradas nesse formato de construção. 

 Professores e professoras, coordenadores, diretores e diretoras, em parceria 

com os(as) profissionais da Secretaria de Educação se mantiveram ligados a um 

objetivo comum: trabalhar pela rede municipal e para a Rede. Momento ímpar para 

a aproximação com as escolas; para a escuta dos profissionais; para a leitura e para 

os estudos de documentos oficiais. Momento ímpar para deixar à mostra a ousadia de 

construir um referencial próprio, autoral, mesmo considerando a condição mandatária 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Nesse sentido, a afirmação de Ivor Goodson (2008), quando do seu olhar para 

os currículos como “tradições inventadas” nos leva a pensar na invenção como escolha, 

como um recorte de significado num determinado contexto histórico de produção, 

como aquele que vivemos hoje, antes e durante a pandemia de Covid-19. Um momento 

de excepcionalidade, insegurança e incerteza, que expõe, para todos nós, a urgência 

de conversarmos sobre sentimentos e percepções da experiência que vivemos. O 

conteúdo programático traçado nesse percurso curricular importa do ponto de vista da 

tradição escolar, é ela que mantém as rotinas que as instituições de ensino criam, para 

implementar modos de fazer educação e garantir direitos de aprendizagem. No entanto, 

a perspectiva de ensino que lida com conteúdos sistematizados requer movimentos 

de escuta, de possibilidades narrativas e de trocas de pontos de vista. Tais princípios 

metodológicos sempre se fizeram necessários para o estabelecimento de processos mais 

democráticos nas relações escolares e com o conhecimento. Ocorre que na situação de 

pandemia e pós-pandemia eles se tornam essenciais para o enfrentamento de aspectos 

socioemocionais e afetivos. 
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 Sabendo desse enorme desafio, e da necessidade de propor um referencial 

curricular para a rede municipal de Juiz de Fora, trabalhamos com afinco e esperamos, 

sinceramente, que esse legado, construído por tantas mãos, chegue a cada escola e a 

cada educador como um subsídio para o planejamento educacional e para a criação de 

práticas significativas e potentes que possam instigar saberes e conhecimentos novos.

 Agradecemos a todos e a todas que investiram seus esforços para concluir 

essa produção que ora tornamos pública. Somos gratos (as) pelas parcerias e pelos 

vínculos que estabelecemos durante todo esse caminho de construções que certamente 

promoveu em cada um de nós olhares mais sensíveis para as delicadezas que envolvem 

os atos educativos.

REFERÊNCIAS

GOODSON, I. Currículo, teoria e História. Petrópolis: Vozes, 2008.

PEREIRA, J. S.; SIMAN, L. M. Andarilhagens em Chão de Ladrilhos. In: FONSECA, Selva 
Guimarães. Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas pedagógicas. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA1

Denise de Souza Destro
Gláucia Fabri Carneiro Marques

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental foi homologada pela Resolução nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017. Com isso, ficou estabelecido que

A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 
instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação 
Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 
para construírem ou revisarem os seus currículos (BRASIL, 2017).

 Com o objetivo de atender essa prerrogativa legal, a Secretaria de Educação de 
Juiz de Fora (SE), iniciou a revisão da Proposta Curricular da Rede Municipal que vigorava 
desde o ano de 2012. Além disso, compreendeu-se que essa revisão possibilitaria 
também retomar as bases conceituais da Proposta Curricular da Rede Municipal que foi 
construída coletivamente por diversos profissionais da Educação.
 Nesse sentido, a Subsecretaria de Articulação de Políticas Educacionais (SSAPE) 
planejou a revisão curricular da rede em várias etapas. Em um primeiro momento, ficou 
estabelecida a formação de grupos por componente curricular e Etapa da Educação Básica 
– Educação Infantil – e a Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) –, com a 
participação de profissionais da SE e das escolas. Os grupos fizeram um estudo comparativo 
entre a BNCC (BRASIL, 2017), o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018) e 
as Propostas Curriculares da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012). Nesse trabalho observou-
se os pontos de aproximação e distanciamento existentes entre esses documentos. Uma 
questão identificada nesse comparativo foi a similaridade de conceitos utilizados na proposta 
da Rede, em alguns componentes curriculares ou etapas, e na BNCC. Isso foi observado 
principalmente na Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Entretanto, 
outros componentes se diferenciavam (totalmente ou parcialmente) em relação à forma de 
organização e/ou concepção de trabalho, como nos componentes História, Ciências, Educação 
Física e Arte. O estudo comparativo dos vários componentes e Etapas foram apresentados aos 
diretores(as) e coordenadores pedagógicos nas reuniões mensais. 
 Em um segundo momento, após a finalização do estudo comparativo, os grupos 
organizaram uma proposta preliminar para a Rede que foi disponibilizada na plataforma 
Moodle para que os profissionais da Educação das escolas apresentassem sugestões de 
alterações ou fizessem comentários. No quadro abaixo estão discriminados a composição 
dos grupos de trabalho por componente e Etapa e o total de escolas que apresentaram 
contribuições com a proposta postada no Moodle.
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Quadro 1 – Grupos de Trabalho e Contribuições da Escola

COMPONENTE 
CURRICULAR/Etapa

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS CONTRIBUIÇÕES 
DAS ESCOLAS

Educação Infantil
Duas técnicas do DPPF/1/SFCPE2, uma 
supervisora e três técnicas do DEI3, duas 
coordenadoras de escolas municipais.

33 escolas/
creches

Língua Portuguesa
Supervisora do DPPF/SFCPE e três técnicas da 
DPPF/SFCPE, uma do DEF4 /SAI5 , uma do DEF/
SAF6  e uma professora de escola municipal.

24 escolas

Língua Inglesa Supervisor do DEF/SAI e técnica do DPPF/SDEAE7. 9 escolas

Arte Gerente do DPPF, Supervisor da DPPF/SPAC8, sete 
técnicos do DPPF/SPAC  e  um do DPPF/SDEAE 14 escolas

Educação Física Técnica da DPPF/SDEAE, dois técnicos do DEF/
SPAPEI9. 20 escolas

Matemática Supervisor do DEIN10/SACFCP11 uma técnica da 
SDEAE, uma do DPPF/SFCPE e duas do DEF/SAI 14 escolas

Ciências
Técnico(a) do DPPF/SDEAE, uma técnica do DEF/
SEJA12, uma do DIAE13/SAEDI14,um doutorando 
UFJF15 e dois professores de escolas municipais.

19 escolas

Geografia Supervisora do DPPF/SDEAE, um diretor e a 
coordenadora pedagógica de escolas municipais.

21 escolas

História
Subsecretária da Educação/SE, uma técnica do 
DEF/SAF, o supervisor do DPPI16/SAM17, uma vice-
diretora e três professoras de escolas municipais.

9 escolas

Ensino Religioso18 Técnica do DPPF/SDEAE. Discussão SE

Tecnologia19  
Supervisora do DPPF/SACFP20 e técnico do DPPF/
SDEAE e técnica do DPPF/SFCPE

Discussão no grupo 
Mídia e Educação 

Educação de Jovens e 
Adultos21

Supervisora e 2 técnicos(as) DEF/SEJA com 2 
técnicas do DPPF/SDEAE

Reunião de 
avaliação

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020.

1Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação.
2Supervisão de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.
3Departamento de Educação Infantil.
4Departamento de Ensino Fundamental.
5Supervisão dos Anos Iniciais. 
6Supervisão dos Anos Finais.
7 Supervisão de Desenvolvimento do Ensino e Avaliação Escolar.
8Supervisão de Projetos de Arte, Cultura e Cidadania.
9Supervisão de Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral. 
10Departamento de Execução Instrumental.
11Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas.
12Supervisão de Educação de Jovens e Adultos.
13Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando.
14Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade.
15Universidade Federal de Juiz de Fora.
16Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação. 
17Supervisão de Arquivo e Memória. 
18A proposta foi discutida em reunião interna da Secretaria de Educação.
19A proposta não foi disponibilizada no Moodle, mas houve discussão no Grupo de Estudo Mídia e Educação.
20Supervisão de Administração do Centro de Formação do Professor.
21A discussão foi disponibilizada no Moodle, mas a avaliação foi realizada em uma reunião específica.
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 Importa ressaltar que os(as) supervisores(as) e técnicos(as) são professores(as) de 
diferentes componentes curriculares e/ou coordenadores(as) da Rede Municipal de Ensino 
de Juiz de Fora que estavam atuando na SE no ano em que a discussão e elaboração do 
Referencial Curricular foi realizada. 
 Em relação ao componente Ensino Religioso, o trabalho realizado pela Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora era de forma transversal. Com a normatização da BNCC 
(BRASIL, 2017) foi criado, em nossa Rede, um grupo para fazer a discussão da área do Ensino 
Religioso no início do ano de 2020, mas com as modificações ocorridas em virtude da pandemia 
esse trabalho foi suspenso não sendo possível finalizar a proposição. Dessa forma, o presente 
Referencial apresentará as orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017).
 Há de se destacar que a Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora apresenta 
um Referencial Curricular de Tecnologias com o intuito de orientar o trabalho desenvolvido 
por professores(as). As Tecnologias não são caracterizadas como um componente curricular 
obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.396/1996 (LDB)(BRASIL, 2017b), 
porém ofertá-la na carga horária de nossas crianças e estudantes torna-se importante, uma 
vez que pode ser considerada como um recurso tecnológico educacional potente tanto na 
aprendizagem escolar quanto na vida social.
 Outro aspecto importante a se destacar refere-se à reflexão inicial dos grupos alusivos 
aos componentes curriculares História e Arte, pois estes decidiram, após o comparativo com a 
BNCC, manterem as proposições curriculares que já vem sendo utilizadas pelos(as) docentes 
nas escolas. Sobre a Educação Infantil as proposições da BNCC se apresentaram bastante 
integradas ao Currículo da Rede Municipal. Dessa forma, o referencial se constitui numa 
relação direta entre os dois documentos. Assim, seus textos apresentados nesse Referencial 
Curricular serão os mesmos encontrados nos currículos produzidos no ano de 2012, acrescidos 
de textos introdutórios com considerações que justificam tal escolha.
 Apesar de a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não ter sido contemplada na BNCC, o 
município oferta essa modalidade de ensino e possui uma Proposta Curricular para o trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido. A equipe responsável por essas discussões optou, também, 
por mantê-la nesse Referencial Curricular. 
 A última etapa da construção desse Referencial Curricular foi a análise das contribuições 
das escolas. As mesmas foram encaminhadas aos respectivos grupos por componente 
curricular e Etapas/Modalidades para que estudassem as considerações advindas da 
comunidade escolar, de forma a relacioná-las ao que foi proposto preliminarmente e construir 
o documento final.
 Dessa forma, foi construído o Referencial Curricular da Rede Muncipal de Juiz de Fora. 
A produção desse documento resulta de um esforço da SE para valorizar a Proposta Curricular 
da Rede Municipal construída em 2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e redimensioná-la a partir das 
prerrogativas da BNCC (BRASIL, 2017) e do CRMG (MINAS GERAIS, 2018). Esse Referencial 
deverá nortear a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas.
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NOÇÕES TEÓRICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA2

Denise de Souza Destro
Tatiane Gonçalves Moraes

 Um Referencial Curricular opera com perspectivas teóricas distintas que os 
diferenciam de um localidade para a outra. O uso de abordagens teóricas se 

carcaterizam pelo momento vivido, pelos estudos provenientes das diferentes áreas do 
Conhecimento e, principalmente, pelos processos de disputas por diferentes demandas 
curriculares. Nesse sentido, apresentamos alguns termos que utilizamos nesse 
Referencial Curricular de forma a elucidá-los aos profissionais de Educação da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora. No entanto, é importante destacar que as 
signficações dadas a esses termos não se pretendem ser fixados e únicos, ou seja, devem 
ser pensados como construções sociais, políticas e culturais acerca de sua inserção no 
âmbito educacional e que permitem reflexões constantes no fazer pedagógico e nas 
próprias discussões curriculares.
 A partir das considerações apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Gerais 
Nacionais da Educação Básica (DCGNEB) (BRASIL, 2013, p. 16) compreendemos Educação 
como “[...] um processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se 
mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores”. Desse modo, a Educação 
é significada como um direito inalienável, universal, individual e coletivo do ser humano 
como um indivíduo histórico, social, cultural e político, para o exercício de sua cidadania 
e de seus direitos (BRASIL, 2013). Assim,  

[...] a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores 
da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na 
sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 
sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 
Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização 
temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a fim 
de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos 
de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado (BRASIL, 
2013, p. 16).

 A escola é desafiada a se reinventar constantemente, frente às diferentes 
demandas que surgem na contemporaneidade e é através da discussão permante 
de seu PPP que esse reinventar-se pode ser estabelecido. Atrelado ao PPP, temos o 
currículo escolar, como parte importante e integrante que abarca os conhecimentos 
e saberes tanto científicos quanto aqueles oriundos das crianças e estudantes que 
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frequentam as escolas de nossa Rede Pública de Ensino. Segundo as DCGNEB (BRASIL, 
2013, p. 17),

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para 
a capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o 
tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir 
e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional.

 Nessa perspectiva, o currículo escolar pode ser compreendido como uma 
produção cultural (LOPES; MACEDO, 2011) e que muito embora a cultura passa a 
ser apropriada pelas discussões curriculares, devemos compreendê-la como um 
processo híbrido e de representação. Nesse sentido, operamos com a noção de 
currículo trazida pelas DCGNEB (BRASIL, 2013, p. 23) como um “[...] conjunto de 
práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades 
sociais e culturais”.
 Não cabe, na atualidade, um processo de ensino e de aprendizagem pautado 
em métodos segmentados e alheios aos acontecimentos sócio-políticos-culturais 
e à vida de crianças e estudantes. Espera-se que o currículo escolar seja construído 
em processo de diálogo constante, priorizando-se perspectivas que possibilitem 
a promoção dos processos contínuos de produção, pertencimentos culturais e 
valorização das diferenças. De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 (BRASIL, 2004, 
p.6):

A escola tem papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidadeque rege as 
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos 
e igualitários.

 As discussões curriculares abrangem, nesse sentido, não somente a 
sistematização de conhecimentos dos diferentes componentes curriculares e 
etapas da EB e modalidades de ensino, mas também aspectos didático-pedagógicos 
de professores(as), os processos de ensino e de aprendizagem, avaliação e, 
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principalmente, a cultura e pertencimentos das crianças e estudantes, em prol de 
sua formação integral. Não obstante, deve-se atentar para a “[...] compatibilidade 
entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo 
dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade” 
(BRASIL, 2013, p. 22).
 No que diz respeito à aprendizagem, esse Referencial Curricular a compreende 
como um processo de interação cultural, em uma relação entre professor(a)/
criança/estudante, como trocas culturais que potencializam a formação discente 
de forma ampla e significativa.
 O processo de ensino e aprendizagem de crianças e estudantes deve 
ser realizado de forma dialogada, contextualizada, desafiadora, estimulando a 
participação dos(as) discentes nas aulas, ampliando suas formas de ver o mundo 
e de atuarem nele. Nesse sentido, é importante que se proponha um desenho 
curricular diferente do que tradicionalmente vem sendo trabalhado em muitas 
realidades. Um currículo pautado disciplinarmente, muitas vezes, não consegue 
dar conta das inúmeras possibilidades de aprendizagens significativas que 
crianças e estudantes podem e têm o direito de construir. Assim, pensar em 
uma estrutura curricular por áreas, pressupõe a interdisciplinaridade entre os 
diferentes componentes curriculares, sem que seja necessário abrir mão de seus 
conhecimentos específicos.
 Nesse Referencial Curricular os componentes curriculares são agrupados 
em áreas de conhecimento – Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e Língua Inglesa); Matemática (Matemática); Ciências da Natureza 
(Ciências); Ciências Humanas (Geografia e História); Ensino Religioso; Educação 
Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Tecnologias. Para além da 
interdisciplinaridade entre os componentes, é importante que haja diálogo 
entre as áreas de Conhecimento, bem como entre as Etapas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental e da Modalidade EJA. Importa sobretudo que os(as) 
professores(as), juntamente com seus(as) coordenadores(as) pensem em 
possiblidades pedagógicas transdisciplinares.
 Desenvolver o currículo com uma abordagem inter/transdisciplinar exige 
que haja planejamento do trabalho pedagógico, desde a organização do tempo e 
do espaço físico, da utilização de equipamentos e materiais, e do engajamento dos 
atores educacionais com o PPP da escola. A proposta interdisciplinar traz no bojo 
das suas discussões o desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva 
da Pedagogia de Projetos. Ela propõe diálogos entre os diversos componentes 
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curiculares, ou seja, precisa haver um projeto comum, com um planejamento que 
as relacione.
 Neste sentido, novos conhecimentos são produzidos, menos fragmentados e 
mais significativo para crianças e estudantes, que passam a perceber interconexões 
entre os saberes. Portanto, a interdisciplinaridade é entendida aqui como uma 
abordagem de integração entre as diferentes áreas de conhecimento, um trabalho 
que envolve cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento (NOGUEIRA, 
2001).
 A transdisciplinaridade vai além da colaboração entre os componentes 
curriculares, pois ela exige um pensamento organizador que ultrapassa as próprias 
disciplinas (MEDEIROS, 2018). Seus conceitos contrapõem-se aos princípios 
cartesianos de fragmentação do conhecimento (DESCARTES, 1973) e abre 
possibilidades para pensar problemas contemporâneos. Logo, o conhecimento é 
concebido como uma rede de conexões onde não apenas as fronteiras entre os 
componentes curriculares não existem mais, como fica caracterizado que elas 
formam a parte de um todo integrado (MEDEIROS, 2018).
 Nesta perspectiva, a Avaliação da Aprendizagem, como parte importante do 
desenvolvimento de um currículo, deve ser entendida como um instrumento capaz 
de pomover a autorreflexão, possibilitando ao(à) estudante, que é protogonista 
no processo de ensino e de aprendizagem, pensar sobre seu percurso perante a 
construção de um conceito, perceber seus erros e reconstruir caminhos frente a um 
conhecimento significativo, aplicável, dinâmico. 
 Na dinâmica de ensinar, a avaliação pode fornecer pistas importantes para 
educadores(as) e gestores(as), a fim de que estes(as) possam avançar em práticas 
pedagógicas ou retomar alguma etapa do processo de ensino e de aprendizagem, 
com o intuito de vencer as dificuldades apresentadas. Portanto, a avaliação deve 
ser percebida como um elemento integrador entre aprendizagem e ensino, como 
um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido 
e como foi aprendido (BRASIL, 2017). Além disso, “[...] a avaliação deve ser 
redimencionadora das ações pedagógicas e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica” (BRASIL, 2013, p. 
123).
 Isto posto, a avaliação da aprendizagem é um instrumento mediador 
na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da 
aprendizagem dos(as) estudantes.
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2.1 COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 A BNCC (BRASIL, 2017) apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais 
que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica, de forma a 

assegurar os direitos de aprendizagem como afirma o Plano Nacional de Educação ( Lei 
nº 13005/2014) (BRASIL, 2014): 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local;

 O termo competência é definida na BNCC como “[...] a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 
8).
 Serão apresentadas a seguir as Competências Gerais da Educação Básica (BRASIL, 
2017, p. 9-10):

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 
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artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-
se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-
se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

 Além das Competências Gerais, a BNCC (BRASIL, 2017) apresenta Competências 
Específicas para as áreas e outras, para cada componente curricular que estão 
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destacadas ao longo de seus textos e que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos 
de escolaridade.
 A seguir, apresentamos os textos curriculares dos componentes curriculares 
seguindo a especififcação da BNCC, iniciando com a Educação Infantil; seguindo 
com a Área de Linguagens (com os componentes curriculares Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Área de Matemática (componente curricular 
Matemática); Área de Ciências da Natureza (componente Ciências); Área de Ciências 
Humanas (Componentes Geografia e História); Referencial da EJA; Tecnologias e o 
Referencial de Ensino Religioso (BRASIL, 2017). 
 Com exceção dos componentes curriculares História, Arte, Educação Infantil 
e EJA, os demais apresentam a sistematização de seus conhecimentos por meio de 
Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. A língua Portuguesa, 
no entanto, se organiza em Práticas de Linguagem, Campos de Atuação, Objetos de 
Conhecimento e Habilidades. 
 Em relação às Habilidades, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz 
de Fora optou pela mesma sistematização trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), por código 
alfa-numérico, como no exemplo que se segue:

 

 

 
 
 O código varia de acordo com o ano de escolaridade a que se refere, 
componente curricular e a ordem que a habilidade aparece no ano de escolaridade. 
No Referencial Curricular de Juiz de Fora, foram inseridas outras letras ao final do 
código para identificar de qual documento ela foi retirada. O quadro a seguir explica 
esse acréscimo: 
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Quadro 2 – Códigos Alfa-numéricos usados no Referencial Curricular da Rede Municipal 
de Juiz de Fora

CÓDIGOS ALFA-NUMÉRICOS SIGNIFICADO

EF07HI09
Habilidade da BNCC sem modificação

EF07HI09MG
Habilidade criada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09XMG
Habilidade da BNCC modificada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09JF
Habilidade criada por Juiz de Fora 

(Proposta Curricular da Rede Municipal – 2012)

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020

 Esse Referencial Curricular deverá embasar a revisão dos PPP das escolas e os 
planos de ensino anuais dos(as) docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora.
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   ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

 Desde o surgimento da humanidade a Ciência está presente em nossas 
vidas, com um desafio de buscar e trazer soluções para muitas questões 

que abalam o mundo atual. Além disso, a Ciência como área de saber possibilita as 
descobertas nos diversos campos da química, física, da engenharia genética entre outros 
e que trazem para nosso meio as soluções e os avanços tecnológicos para a descoberta 
da vida (SANTOS, 1988).
 Hoje, a área da Ciência torna-se evidente para a dependência humana, inclusive no 
campo da atividade cientifica escolar.
 Segundo o Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG):

A área de Ciências da Natureza aborda o conhecimento científico nos 
aspectos físicos, químicos e biológicos, por meio da investigação da 
natureza para interpretar de forma crítica e analítica os fenômenos 
naturais observados, resultantes das relações históricas, sociais e 
econômicas, visando à formação de sujeitos que atuem como agentes 
questionadores e transformadores, conscientes de sua responsabilidade 
frente aos fenômenos naturais (MINAS GERAIS, 2018, p.731). 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) ao longo do 
Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem a finalidade última o letramento 
científico, mas também o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, 
importante ao exercício pleno da cidadania. Nessa perspectiva, a área de Ciências da 
Natureza,

[...] por meio de um olhar articulado de diversos campos do 
saber, precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o 
acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos 
historicamente, bem como a aproximação gradativa aos principais 
processos, práticas e procedimentos da investigação científica. 
Espera-se, desse modo, possibilitar a esses alunos um novo olhar 
sobre o mundo que os cerca, bem como motivá-los a realizarem 
escolhas e intervenções conscientes, pautadas nos princípios da 
sustentabilidade e do bem comum (BRASIL, 2017, p. 321).

 Sendo assim, o ensino do componente curricular Ciências, segundo a BNCC 
(BRASIL, 2017), deve promover situações nas quais os(as) estudantes possam encontrar 
situações, aonde consigam despertar o interesse da investigação e do pensamento 
científico, propondo soluções para problemas encontrados. Para isso as Ciências devem 
sempre promover situações nas quais os(as) estudantes possam:

 6
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Quadro 1: Situações de aprendizagens

Definição de problemas

Observar o mundo à sua volta e fazer perguntas.

Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações.

Propor hipóteses.

Levantamento, análise e 
representação

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).

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.

Comunicação

Organizar e/ou extrapolar conclusões.

Relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal.

Apresentar, de forma sistemática, dados e resultados de 
investigações.

Participar de discussões de caráter científico com colegas, 
professores, familiares e comunidade em geral.

Considerar contra-argumentos para rever processos investigativos 
e conclusões.

Intervenção

Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas 
cotidianos.

Desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de 
vida individual, coletiva e socioambiental.

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p.323).

 De forma a contemplar as competências gerais para a Educação Básica descritas 
nesse referencial curricular, ressaltamos que a área das Ciências da Natureza apresenta oito 
competências específicas, que estão descritas a seguir:
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Competências específicas da Área de Ciências da Natureza
(BRASIL, 2017, p. 324)

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.

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 e 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.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, 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.

 Torna-se importante destacar que essas competências específicas não devem 
ser pensadas isoladamente, no que se refere à elaboração dos planejamentos docentes. 
Desse modo, devem estar inseridas no Projeto Político Pedagógico da escola, de forma a 
corroborar com um ensino coerente com a proposta do letramento científico, fugindo de 
uma educação conteudista, o que contempla a inter-relação das mesmas. 
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6.1 CIÊNCIAS

 O componente curricular Ciência que é ofertado ao longo do Ensino 
Fundamental encontra-se interligado com o desenvolvimento do letramento 

científico que ultrapassa as discussões técnicas de conceitos, incorporando aos seus 
conhecimentos os aspectos éticos, políticos, sociais, culturais e científicos da vida. Desse 
modo, a sistematização dos conhecimentos de Ciências deve ser pensada de modo 
a garantir o pleno desenvolvimento do(a) estudante e o preparo para o exercício da 
cidadania como prevê a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação de 1996 (LDB nº. 9394/96) (BRASIL, 1996).
 Nesse sentido, o ensino das Ciências como componente curricular da Educação 
Básica, deve ter como ponto de partida o reconhecimento e a valorização dos 
conhecimentos prévios que os(as) estudantes trazem consigo de forma a promover 
aprendizagens significativas, estabelecendo relações com seu cotidiano. Desta forma, 
o(a) docente torna-se mediador no processo de formação de cidadãos que aprendem a 
pensar cientificamente o mundo.
 Todavia, o ensino de Ciências deve promover espaços de reflexão, 
questionamento, debates e descobertas em um ambiente intelectualmente ativo que 
envolva os(as) estudantes, desmistificando a noção de que as teorias são inabaláveis, 
sendo concebidas como construções humanas que envolvem diferentes contextos como 
o social, o cultural, o político, o histórico e o ambiental. Além disso, torna-se importante 
estabelecer diferentes relações por meio de ações pedagógicas interdisciplinares, de 
forma a contribuir com a construção do pensamento crítico e reflexivo. Desse modo, 
é relevante que no âmbito das aulas de Ciências os(as) docentes se apropriem dos 
métodos científicos (observação, formulação de hipóteses, experimentações, análises 
e registro) para que os(as) estudantes sejam estimulados(as) a refletir sobre o mundo e 
sobre suas realidades. Assim,

[...] a compreensão do conhecimento  científico torna-se fundamental, 
pois nos permite entender melhor os fenômenos do cotidiano, 
questionar e buscar soluções para os problemas comunitários e 
domésticos, participar e opinar sobre questões públicas no que 
concerne à utilização de Ciência e Tecnologia, compreendendo tanto 
seus benefícios, quanto seus riscos (JUIZ DE FORA, 2012, p. 14).

 Do ponto de vista da construção do conhecimento científico, a história das 
Ciências tem reiteradamente mostrado a importância da existência de sociedades 
científicas atuantes. A Ciência não progride sem trocas de ideias e sem embates entre 
interpretações. Partindo também do enfoque social dado aos processos de ensino e 



CI
ÊN

CI
AS

440

aprendizagem, vemos como é importante a relação interpessoal e, principalmente, a 
ajuda educativa ajustada a situações peculiares de cada aprendiz. 

Sistematização e organização do conhecimento em Ciências

 O referencial curricular de Ciências está organizado utilizando a sistematização 
e nomenclatura trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017) e se divide em: Unidades Temáticas, 
Objetos de Conhecimento e Habilidades.

As unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de habilidades 
cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos anos. Essas 
habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns 
dos principais processos, práticas e procedimentos de investigação 
envolvidos na dinâmica da construção de conhecimentos na ciência 
(BRASIL, 2017, p. 330).

 São três as Unidades Temáticas sistematizadas para o componente curricular de 
Ciências a saber: Matéria e Energia; Vida e Evolução; Terra e Universo.

Matéria e Energia: “contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e 
tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento 
sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia” (BRASIL, 2017, p. 325).

Vida e Evolução: “[...] propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos (incluindo 
os seres humanos), suas características e necessidades, e a vida como fenômeno 
natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos 
processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Estudam-se 
características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com outros 
seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que 
os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não 
vivos do ambiente. Abordam-se, ainda, a importância da preservação da biodiversidade e 
como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros” (BRASIL, 2017, p. 326).

Terra e Universo: “[...]busca-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua 
e de outros corpos celestes – suas dimensões, composição, localizações, movimentos e 
forças que atuam entre eles. Ampliam-se experiências de observação do céu, do planeta 
Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem 
como de observação dos principais fenômenos celestes. Além disso, ao salientar que a 



CI
ÊN

CI
AS

441

construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas em 
distintas culturas ao longo da história da humanidade, explora-se a riqueza envolvida 
nesses conhecimentos, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras 
formas de conceber o mundo, como os conhecimentos próprios dos povos indígenas 
originários. Assim, ao abranger com maior detalhe características importantes para a 
manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a camada de ozônio, espera-se que 
os estudantes possam compreender também alguns fenômenos naturais como vulcões, 
tsunamis e terremotos, bem como aqueles mais relacionados aos padrões de circulação 
atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos 
da Terra, em uma perspectiva de maior ampliação de conhecimentos relativos à evolução 
da vida e do planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros fenômenos” (BRASIL, 
2017, p. 328).

 É indispensável que os conhecimentos científicos não sejam somente expostos 
aos(às) estudantes, mas que sejam desenvolvidos por meio de atividades, situações e 
processos nos quais os(as) discentes possam se envolver em todas as etapas do processo 
de investigação científica como realizar observações, analisá-las, propor hipóteses, 
elaborar formas de expressá-las e desenvolver ações de intervenção que modifiquem o 
meio em que vivem.

Ciências nos Anos Iniciais (1º ao 5º anos)
 A inclusão do componente curricular Ciências, no currículo escolar brasileiro, 
pode ser considerado recente. Na primeira LDB nº 4061-61, no ano de 1961, o ensino de 
Ciências era obrigatório apenas para os anos finais do ensino fundamental. Somente após 
a LDB nº. 5.692 de 1971, que a nova edição da LDB normatizou o componente curricular 
de Ciências como obrigatória também para os anos iniciais do Ensino Fundamental (JUIZ 
DE FORA, 2012).
 Segundo a Proposta Curricular de Ciências de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2012, p. 
14):

A Educação em Ciências na educação básica em nosso país é, de certa 
forma, recente. Até 1961 ela era ministrada apenas nas duas últimas 
séries do Ensino Fundamental. A partir de 1971, com a lei n.º 5.692, 
passou a ser ministrada em todas as séries do Ensino Fundamental. 
Nessa época, foi também significativo o aumento da carga horária de 
Física, Química e Biologia nos cursos chamados ginasiais (BRASIL, 1998).

 Ensinar Ciências para os(as) estudantes dos Anos Iniciais tem como objetivo 
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a promoção da aprendizagem de conhecimentos que possam contribuir para 
uma melhor compreensão dos fenômenos naturais que permeiam a realidade, 
oferecendo-lhes condições para que possam participar do meio em que vivem como 
sujeitos conscientes, reflexivos, críticos e atuantes. Essa participação pode ser 
possibilitada por meio de ações individuais e coletivas objetivando a preservação 
do planeta. 
 As aulas de Ciências devem proporcionar, sobretudo, a compreensão da 
interdependência de fatores sociais, ambientais, éticos, humanos e científicos. 
Desta forma, entendemos que um ensino de qualidade possa compreender as 
abordagens dos objetos de conhecimento de uma forma contextualizada, ao 
mesmo tempo em que os(as) estudantes sejam incentivadas a exercer o papel de 
protagonistas, tendo sua curiosidade despertada, sua voz ouvida e sua participação 
garantida no processo de aprendizagem. Quando são unidas atividades teóricas 
e práticas, aprender a gostar de Ciências é mais fácil, como também promove o 
envolvimento discente naquilo que lhes está sendo proposto (SILVA, 2019). 
 Nessa perspectiva, a Educação Científica se destaca porque, de acordo 
com Roitman (2007), a Ciência é o melhor caminho para se entender o mundo. O 
conhecimento científico é o capital mais importante do mundo civilizado. Quanto 
mais cedo investir na Educação Científica melhor será a qualidade de vida da 
população, uma vez que o investimento na pesquisa científica tem como principal 
objetivo o desenvolvimento de tecnologias e produtos para a promoção do conforto 
e bem estar de todos. A Educação Científica contribui de forma expressiva na 
formação dos(as) estudantes, sobretudo no desenvolvimento do seu pensamento 
crítico-reflexivo. Nesse sentido, faz-se necessário que o(a) professor(a) promova a 
realização de experimentos, que permitam que aos (às) estudantes a formulação de 
hipóteses, teste e verificação na prática, da validade dos conceitos iniciais e tire as 
próprias conclusões, a partir dos resultados obtidos (SOUZA; MANOEL, 2018).
 É importante ressaltar a necessária e constante tarefa de criticar e repensar 
a formação de professores(as) que lecionarão Ciências no Ensino Fundamental 
bem como promover e incentivar a formação continuada dos(as) docentes em 
exercício, visando criar discussões acerca de melhorias na qualidade do ensino. 
Nesse sentido, eles(as) devem ser estimulados(as) a uma permanente formação 
e reflexão sobre sua prática, tendo como meta de trabalho pedagógico o acesso 
dos(as) estudantes ao conhecimento científico, que é essencial para formar 
indivíduos conscientes, capazes de utilizar os conhecimentos adquiridos na vida 
diária (BONFIM; GUIMARAES, 2015).
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Ciências nos Anos Finais (6º ao 9º anos)
 No campo das Ciências da Natureza os(as) estudantes vivenciam, abordam, têm 
interesses, saberes e curiosidades sobre a real importância deste componente. Quando o(a) 
estudante busca compreender o mundo contemporâneo, ou seja, o mundo material e as 
relações que são conectadas com o mundo natural o processo tem sempre como ponto de 
partida a observação que continua sendo de caráter importante nos anos finais do Ensino 
Fundamental (CARVALHO et al., 2004).
 Todavia ao longo desse percurso, percebe-se uma ampliação progressiva da capacidade 
de abstração e da autonomia de ação e de pensamento, em especial nos últimos anos, e o 
aumento do interesse dos alunos pela vida social e pela busca de uma identidade própria. 
Essas características possibilitam a eles, em sua formação científica, explorar aspectos mais 
complexos das relações consigo mesmos, com os outros, com a natureza, com as tecnologias 
e com o ambiente; ter consciência dos valores éticos e políticos envolvidos nessas relações; e, 
cada vez mais, atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidariedade, cooperação e 
repúdio à discriminação (BRASIL, 2017, p. 343).
 Destaca-se que todo o trabalho realizado nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
deve ser mantido nos Anos Finais de forma contínua considerando a sequência dos objetos 
de conhecimento, as novas fases para o desenvolvimento do aspecto físico, social, emocional 
e cognitivo dos(as) estudantes e ainda as características dessa fase, em que a curiosidade pelo 
corpo, ambiente e suas relações se ampliam consideravelmente.
 Os(as) estudantes, nesse sentido, devem ser incentivados(as) tanto pelo processo 
de investigação com aprofundamento progressivo quanto aos conhecimentos técnicos e 
científicos, fomentando questionamentos que possibilitem a formação de cidadãos mais 
conscientes e críticos. O desenvolvimentodos(as) estudantes é muito importante pois,

[...] à medida que se aproxima a conclusão do Ensino Fundamental, os 
alunos são capazes de estabelecer relações ainda mais profundas entre a 
ciência, a natureza, a tecnologia e a socieda de, o que significa lançar mão 
do conhecimento científico e tecnológico para compreender os fenômenos 
e conhecer o mundo, o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, é 
fundamental que tenham condições de ser protagonistas na escolha de 
posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas, e 
representem o autocuidado com seu corpo e o respeito com o do outro, na 
perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva 
(BRASIL, 2017, p. 343).

 Portanto, é nos Anos Finais do Ensino Fundamental que os(as) estudantes criam elos com 
a sociedade de forma mais sólida o que os(as) tomam atores/atrizes principais na construção 
dessas habilidades e nos muitos processos de transformação (CARVALHO et.al., 2004).
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Possibilidade de Procedimentos Metodológicos

 As orientações metodológicas do componente curricular de Ciências estão 
vinculadas à relação entre o conhecimento adquirido pelos(as) estudantes em suas 
vivências anteriores e com os novos conceitos a serem experimentados e compreendidos. 
Assim, é importante que o(a) professor(a) priorize os conceitos científicos prévios, 
valorizando, desse modo, tudo que o(a) estudante já dominava, ressignificando assim a 
aprendizagem (POLON, 2012).
 Na atuação docente é essencial utilizar uma metodologia a qual todos(as) possam 
desenvolver habilidades investigativas, a partir de hipóteses trazidas por cada estudante, 
oportunizando a eles(as) a liberdade intelectual de modo que exponham suas ideias e 
tenham espaço para questionar. Nesse sentido, a ação do(a) estudante não é isolada, 
mas encontra-se apoiada na ação do(a) professor(a). Cabe a este estimular, propor 
desafios, encorajar a exploração das ideias, permitindo que todos(as) os(as) discentes 
tenham a oportunidade de se expressarem e, assim, realizarem novas descobertas.
 A escolha desse caminho está diretamente relacionada às ações que o(a) 
professor(a) propõe a fim de assegurar “[...] o acesso à diversidade de conhecimentos 
científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos 
principais processos, práticas e procedimentos de investigação cientifica” (BRASIL, 2017, 
p. 321). 
 Desse modo, o(a) professor(a) deve ser muito criterioso ao fazer o seu plano de 
aula e escolher os recursos que serão utilizados durante as aulas, como por exemplo, uso 
de um texto, uma atividade experimental, um filme e o uso das tecnologias educacionais 
(POLON, 2012).
 Além disso, Charlot (2005) afirma a importância de o(a) professor(a) ser 
consciente de que as estratégias de estudo escolhidas resultarão em aprendizagens mais 
significativas quando tal escolha for condizente com o nível cognitivo e socioeducativo 
dos(as) estudantes. Tudo pode ser mudado após a aprendizagem e evolução do 
indivíduo: pode adquirir sentido, perder o sentido ou mudar o sentido de acordo com a 
sua dinâmica própria ou por seu confronto com os outros e o mundo.
 No que se relaciona aos aspectos didático-pedagógicos envolvidos nas aulas 
de Ciências, apresentamos alguns pontos importantes que podem ser considerados. 
Salientamos que essas orientações não são as únicas e que outras formas de planejamento 
também são possíveis. No entanto, entendemos que alguns passos aqui descritos 
se tornam relevantes quando se espera uma formação humana crítica e reflexiva de 
nossos(as) estudantes, em um dado processo investigativo. 
 Por fim, todas as possibilidades metodológicas e as três unidades temáticas – 
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matéria e energia; vida e evolução; terra e universo – precisam ser consideradas sob 
o panorama do prosseguimento das aprendizagens e da integração com seus objetos 
de conhecimento ao longo dos nove anos de escolarização. Dessa maneira, é essencial 
que as Unidades Temáticas “[...] despertem, sempre, nos estudantes o interesse em 
pesquisas científicas e investigações, por levar em consideração que a criança e o 
adolescente vivenciam processos de aprendizagem real (MINAS GERAIS, 2018, p. 747).
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REFERENCIAL CURRICULAR
CIÊNCIAS DA NATUREZA DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

1º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia Características dos materiais

(EF01CI01XJF) 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. Identificar objetos e materiais que podem ser reciclados 
ou reutilizados bem como os símbolos relativos a esses processos.

Vida e Evolução

Corpo humano

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do 
corpo humano e explicar suas funções.

(EF01CI02JF) Perceber e identificar os beneficifios dos bons hábitos alimentares,  
relacionados com a vida cotidiana e com o dia a dia da escola.

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir 
a diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças 
corporais, relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo 
humano e seus sistemas.

Respeito à diversidade, reconhecimento e 
valorização das diferenças

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

(EF01CI03XJF) 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.) e higiene 
ambiental (manutenção da sala e da escola, destino correto do lixo, higiene  alimentar e 
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.
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Terra e Universo Escalas de tempo

(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã, 
tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos.

(EF01CI06XJF) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de 
atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos, utilizando também calendários, 
situando-os nos período de tempo.
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2º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia Propriedades e usos dos materiais

(EF02CI01XMG) 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, sua importância da reutilização como forma de reciclagem.

Vida e Evolução

Prevenção de acidentes domésticos

(EF02CI02XMG) 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.) e 
a capacidade de reaproveitá-los.

(EF02CI03XJF) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos 
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.). Conhecer produtos 
químicos de uso doméstico e compreender que estes oferecem risco à saúde, a partir da leitura de 
informações presentes nos rótulos. Identificar situações que tornam a saúde das pessoas vulnerável 
e medidas preventivas e protetivas.

Seres vivos no ambiente
Planta

(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase davida, local onde 
se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem.

(EF02CI05XMG) Investigar e reconhecer a importância da água e da luz para a manutenção da vida 
de plantas em geral e do meio ambiente.

(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.

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).
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Terra e Universo
Movimento aparente do Sol no céu

O Sol como fonte de luz e calor

(EF02CI07XMG) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho 
da sombra projetada dos objetos presentes no ambiente escolar, em casa, nos parques, nas praças 
etc.

(EF02CI07.03JF) Conhecer o efeito da radiação solar sobre as plantas, o ambiente e demais seres 
vivos, e sua interferência na saúde humana. Identificar e compreender os processos de respiração, 
fotossíntes e egerminação.

(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes  tipos de 
superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.)
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3º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Produção de som
(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar variáveis 
que influem nesse fenômeno.

Efeitos da luz nos materiais

(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).

Saúde auditiva e visual
(EF03CI03XJF) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual 
considerando as condições do ambiente em termos de som e luz. Reconhecer e identificar situações 
que tornam a saúde das pessoas vulnerável e adotar medidas preventivas e protetivas.

Vida e Evolução

Características e desenvolvimento dos 
animais

(EF03CI05) Descrever e comunicar às alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de 
diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.

(EF03CI05.04JF) Identificar as diferenças entre animais ovíparos, vivíparos e ovovivíparos, e ainda, 
os que sofrem metamorfose.

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas 
comuns (presença de penas, pêlos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).
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Terra e Universo

Características da Terra
(EF03CI08XJF) Observar, e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais 
estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Identificar fenômenos naturais registrados após 
observações ao longo do ano.

Observação do céu
(EF03CI08.05JF) Compreender de localização no espaço a partir da observação dos astros. Relação 
entre os fenômenos naturais, hábitos e modos de vida dos seres vivos (incluindo o ser humano).

Usos do solo

(EF03CI09XJF) Comparar a formação do solo e seus elementos constituintes utilizando diferentes 
amostras de solo do entorno da escola com base em características como cor, textura, cheiro, 
tamanho das partículas, permeabilidade etc.

(EF03CI10XJF) 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. 
Reconhecer os hábitos nas alterações do solo e suas características.
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4º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Mistura
(EF04CI01XJF) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, 
reconhecendo sua composição. Observando processos de separações de misturas em situações do 
cotidiano.

Transformações reversíveis e não 
reversíveis

(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.)

Vida e Evolução

Cadeias alimentares simples

(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.

(EF04CI04.06JF) Reconhecer as relações ecológicas entre os seres vivos, cadeias e teias alimentares.

Microrganismos

(EF04CI05XJF) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de 
energia entre os componentes vivos e não vivos (Fatores Bióticos e Abióticos) de um ecossistema.

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, 
reconhecendo a importância ambiental desse processo.

(EF04CI07XMG) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, combustíveis, 
medicamentos, bioindicadores ecológicos, entre outros.

(EF04CI08XJF) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns microrganismos 
em situações do cotidiano (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para 
prevenção de doenças a eles associadas.
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Vida e Evolução

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo
Pontos cardeais

Calendários, fenômenos cíclicos e 
cultura

(EF04CI09XJF) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relativas 
do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). Utilizado o próprio corpo para demonstrar o tamanho 
da sobra em horários variados.

(EF04CI10XJF) Comparar as imprecisões nas indicações dos pontos cardeais resultantes da 
observação das sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola.

(EF04CI11XMG) 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, analisando a 
melhor época para o cultivo agrícola.

(EF04CI10.07JF) Compreender a localização no espaço a partir da observação dos astros.
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5º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Propriedades físicas dos materiais
(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.

Ciclo hidrológico

(EF05CI02JF) Pensar a água como recurso finito cuja limpeza é dever do poder público a partir dos 
impostos pagos pela comunidade.

(EF05CI02XJF) 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 principalmente da Zona 
da Mata, relacionando a necessidade de conservação da água com o desperdício doméstico.

(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.

Consumo consciente

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas 
para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.

(EF05CI04JF) Identificar e indicar as formas de tratamento de esgoto, relacionando com a poluição 
dos rios e mares.

Reciclagem

(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.

(EF05CI05.08JF) Relacionar causas e conseqüências da poluição, desperdício (identificação, geração, 
destinação de lixo) e desastres ecológicos, ligados aos comportamentos humanos.
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Vida e Evolução

Nutrição do organismo.
Integração entre os sistemas 

digestório, respiratório e circulatório

(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.

Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório, circulatório e 

reprodutor masculino e feminino

(EF05CI07JF) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos 
nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos, através do Sistema Excretor.

(EF05CI0701JF) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema reprodutor masculino e 
feminino, suas fisiologias e suas relações com os com o corpo humano.

Hábitos alimentares

(EF05CI08JF) Organizar um cardápio equilibrado com base na análise a apartir da nova Pirâmede 
Alimentar de 2013, considerando as 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.).

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo

Constelações e mapas celestes
(EF05CI10XJF) 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 (localização no espaço a partir da observação dos astros).

Movimento de rotação da Terra
(EF05CI11XJF) Associar e relacionar o movimento diário do Sol e das constelações fixas no céu ao 
movimento de rotação da Terra.
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Terra e Universo

Periodicidade das fases da Lua
(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.

Instrumentos óticos

(EF05CI13JF) 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 dessesdispositivos, relacionando a importância dos mesmos 
para a ciências – mostrando a importância de contextualizar a história de ciência.
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6º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Misturas homogêneas e heterogêneas 
Separação de materiais

(EF06CI22MG) Diferenciar Substância Pura de Mistura.

(EF06CI01XJF) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais 
(água e sal, água e óleo, água e areia etc.), e a relação com as situações do cotidiano.

(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.).

(EF06CI03XMG) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 
heterogêneos, homogenia a partir da identificação de processos de separação de materiais (como 
a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).

Transformações químicas
(EF06CI03.09JF) Identificar fenômenos químicos e as propriedades específicas da matéria, com 
ênfase na água, como a densidade, solubilidade, temperatura, difusão e ebulição, em situações de 
reconhecimento do cotidiano.

Materiais sintéticos

(EF06CI04XJF) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e malefícios da tecnologia 
e as relações sociais; e ainda avaliar impactos socioambientais. Dando ênfase ao uso correto de 
Antibiótico como maneira de evitar a resistência bacteriana.

Vida e Evolução

Célula como unidade da vida

(EF06CI05XJF) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos (as células e todas as outras estruturas do organismo formadas por elas).

(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.

Conceito Biólogico de Espécie
(EF06CI06.01XJF) Compreender o conceito biológico de espécie a partir do isolamento reprodutivo, 
relacionando à uniformidade biológica que confere identidade ao Homo sapiens e refuta o conceito 
de raças biológicas para seres humanos.
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Vida e Evolução

Interação entre o sistema locomotor e 
nervoso

(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, a partir de atividades 
práticas contextualizadas.

Lentes corretivas

(EF06CI08XJF) 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 (cor, objetos e situações do cotidiano. 
Absorção e reflexão da luz).

Interação entre o sistema locomotor e 
nervoso

(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da 
interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.

Droga
(EF06CI10XJF) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias 
psicoativas (uso indevido de medicamentos, drogas lícitas e ilícitas e compreensão de seus efeitos 
sobre o organismo).Identificar as vulnerabilidade como maneira de gatilho para uso de drogas.

Ciência e Tecnologia
(EF06CI10.10JF) Reconhecer a Ética como princípio necessário à produção do conhecimento considerando 
o impacto do seu progresso e suas aplicações na vida na sociedade e na cultura de cada pessoa.

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a diversidade 
humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, relacionadas 
aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo Forma, estrutura e movimentos da 
Terra

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna 
à atmosfera) e suas principais características.

(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra, a partir 
do contexto da história da ciência.

(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.
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7º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Máquinas simples
(EF07CI01XJF) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções 
e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidiano. (alavancas, roldanas, engrenagens, 
plano inclinado).

Formas de propagação do calor
(EF07CI02XMG) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de 
equilíbrio termodinâmico cotidianas estabelecendo relações entre eles.

Equilíbrio termodinâmico 
e vida na Terra

(EF07CI03XJF) 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 combustão, decomposição, 
ebulição, evaporação, digestão, respiração, etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse 
conhecimento.

 História dos combustíveis 
e das máquinas térmicas

(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.

(EF07CI05XJF) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo 
do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais utilização 
sustentável 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).

(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).

Vida e Evolução Diversidade de ecossistemas
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade 
de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar a temperatura etc., correlacionando essas 
características à flora e fauna específicas, e a conservação da biodiversidade das mesmas.
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Vida e Evolução

Fenômenos naturais 
e impactos ambientais

(EF07CI07.11JF) Relacionar e classificar estruturas e comportamentos dos seres vivos as chances de 
sobrevivências nestes ambientes e sua importância.

Classificação dos Seres Vivos e 
Microorganismos

(EF07CI07.12JF) Identificar e perceber as principais características marcantes dos cinco reinos 
(Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia) e dos três domínios (Archaea, Bacteria e Eukarya) de 
classificação dos seres vivos.

(EF07CI07.13JF) Reconhecer e observar os principais representantes dos cinco reinos (Monera, 
Protista, Fungi, Plantae e Animalia) a partir de representações figurativas, com o olhar pautado no 
processo evolutivo.

(EF07CI07.14JF) Reconhecer as principais diferenças entre os principais grupos de Invertebrados 
(porífero, cnidários, platelmintos, nematódeos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos) 
e Vertebrados (peixes, anfíbios,répteis).

(EF07CI40MG) Identificar as principais doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos, 
relacionando-as a cuidados de higiene, saneamento básico e saúde pública.

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Programas e indicadores de saúde 
pública

(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, relacionando com 
os impactos causados pela atividade humana.

(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.
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Terra e Universo

Efeito estufa

(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.

Camada de ozônio
(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.

Fenômenos naturais (vulcões, 
terremotos e tsunamis)

(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.

Placas tectônicas e deriva continental
(EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos 
continentes.

Ação humana e o meio ambiente

(EF07CI16.15JF) Compreender o efeito das queimadas na perda da diversidade microbiana do solo, 
seus efeitos sobre fertilidade, permeabilidade e processos de desertificação do solo, compreendendo 
a importância da agroecologia como forma de recuperação ambiental e de sustentabilidade da 
agricultura familiar na Zona da Mata Mineira.
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8º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Fontes e tipos de energia
(EF08CI01XJF) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) etipos de 
energia utilizados em residências, comunidades ou cidades e analisar os impactos ambientais 
gerados em Juiz de Fora e no Estado de Minas Gerais.

Transformação de energia
(EF08CI02XJF) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos 
e compará-los a circuitos elétricos residenciais, compreendendo as instalações elétricas de nossas 
casas como um grande circuito.

Cálculo de consumo 
de energia elétrica

(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).

Circuitos elétricos
(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.

Uso consciente de energia elétrica
(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.

Fontes e tipos de energia
(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.

Vida e Evolução Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

(EF08CI07XJF) Identificar e 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 Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

(EF08CI10XJF) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas 
IST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. Identificar as relações 
sociais, culturais, comportamentais e vulnerabilidade e risco.
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Vida e Evolução
Respeito à diversidade, 

reconhecimento e valorização das 
diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua. Sistema Sol, 
Terra e Lua

Clima

(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 modelostridimensionais.

(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. 
Repensar a utilização dos recursos e seus impactos.
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9º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Aspectos quantitativos das 
transformações químicas

Estrutura da matéria

(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.

Radiações e suas aplicações na saúde

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas freqüências, fontes e aplicações, 
discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno 
de micro-ondas, fotocélulas etc, e seus impactos sobre a saúde humana.

(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.).

Vida e Evolução Hereditariedade Ideias evolucionistas

(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.
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Vida e Evolução

Hereditariedade Ideias evolucionistas

(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.

Preservação da biodiversidade

(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 
relacionadas.

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientaisda cidade 
ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade 
bem-sucedidas.

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a diversidade 
humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, relacionadas 
aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo

Composição, estrutura e localização 
do Sistema Solar no Universo

(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).

Astronomia e cultura
(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.).

Vida humana fora da Terra
(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.

Ordem de grandeza astronômica
(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.
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