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I. EMENTA 

 

A disciplina de Ciências propõe na primeira fase do ensino fundamental contemplar os seguintes 

eixos temáticos: vida e ambiente, ser humano e saúde, matéria e energia. A abordagem será o ensino 

por investigação, que possibilita o uso de curiosidade e da criatividade dos alunos, além de colocá-

los diante de situações-problemas nas quais terão que expor suas ideias, elaborar hipóteses, recolher 

dados e interpretá-los, fazer registros e compartilhar as situações aprendidas. 

 

 

II. OBJETIVOS 
 

Buscamos que os alunos sejam capazes de: 

 Desenvolver competências para questionar e compreender os fenômenos naturais, de forma a 

entender o ambiente natural que o cerca; 

 Construir conceitos científicos, elaborar sínteses e relacionar os conceitos aprendidos; 

 Compreender que o conhecimento científico é uma atividade humana em permanente 

construção; 

 Desenvolver conteúdos procedimentais inerentes à atividade científica; 

 Compreender a diversidade dos seres vivos e refletir sobre as questões ambientais; 

 Cuidar do corpo, desenvolver hábitos para a manutenção da saúde; 

 Valorizar o trabalho em equipe e perceber que o conhecimento também se constrói 

coletivamente. 

 

 

III. CONTEÚDOS  

 

A. Investigando o corpo humano 
Características dos seres humanos, as fases da vida, o corpo humano e os sentidos, cuidados com a 

saúde, saúde é direito de todos; saúde e higiene andam juntas; o banho (aspectos sociais, de higiene e 

de conservação da água); os dentes e a boa mastigação; a higiene dos dentes; a vacinação; a prática 

esportiva; prevenção contra acidentes. A importância da alimentação; uma dieta equilibrada; hábitos 

alimentares nas diferentes fases da vida; comidas típicas de Goiás; higiene e conservação dos 

alimentos 

 

B. Investigando a matéria 
Os tipos de materiais, estado físico dos materiais, transformações dos materiais naturais e artificiais. 

 



C. Investigando os seres vivos e o ambiente 
O ambiente e seus componentes; características dos animais (animais como seres vivos, alimentação, 

respiração e reprodução), características das plantas (plantas como seres vivos, partes da planta, ciclo 

de vida das plantas). 

 

IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Todas as atividades propostas são construídas a partir da perspectiva do trabalho científico, com a 

verificação do conhecimento prévio das crianças; identificação de situações-problema; hipóteses 

explicativas; aprofundamento do conhecimento; conclusões sistematizadas por meio de registros 

diversificados (oral, escrito, pictórico etc.) e elaboração de novas hipóteses. 

Aulas expositivas dialogadas, com a participação dos alunos nas discussões e interpretações das 

atividades propostas; atividades diferenciadas com a realização de experimentos e uso de jogos 

educativos; aulas de campo – Piquenique no Parque Flamboyant e Visita ao Zoológico de Goiânia. 

 

V. AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será formativa, processual e contínua, por meio da observação atenta aos alunos 

durante a participação (oral, leitura, escrita e produções diversas) individual e coletiva em sala de 

aula, valorizando os avanços, analisando a assiduidade e frequência, sua participação nas aulas e 

dedicação às atividades, apresentação das tarefas solicitadas, entrega de atividades, autoavaliação e 

produções escritas individuais. 

Nesse sentido, através do acompanhamento dos avanços e dificuldades individuais faremos 

possíveis intervenções, respeitando os diferentes movimentos de aprendizagem dos educandos. Aos 

que apresentarem dificuldades de aprendizagem será realizado um atendimento específico 

paralelamente ao atendimento em sala de aula, que faz parte do projeto de ensino Ponto de Apoio.  

 

VI. REFERÊNCIAS 

 

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A aprendizagem de Ciências: do conhecimento cotidiano ao 

conhecimento científico. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 2005 
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I.EMENTA:  

O conteúdo da disciplina História nesta série/ano será enfocado a partir do eixo temático “história 

das organizações populacionais”, elegendo-se como tema A criança e suas relações em seu contexto 

imediato e as possibilidades de construção de espaços ampliados de vivência na cidade. Enfatizar-

se-á o conteúdo município a partir do entendimento de cidade como um espaço significativo de 

construção da cidadania.   

 

II.OBJETIVOS: 

       Contribuir para que o aluno perceba o local onde mora como um espaço de sociabilidade, onde as 

pessoas interagem, produzem e vivem histórias. 

       Problematizar sobre os espaços urbanos explicitando sua historicidade e discutindo o uso social 

atual. 

Identificar que a cidade é feita por pessoas e que cada pessoa tem uma cidade ideal que gostaria que 

existisse. 

       Possibilitar ao aluno perceber aspectos da história da cidade de Goiânia a partir da sua fundação. 

       Estabelecer diferenças e semelhanças entre a fundação da cidade de Goiânia com outros espaços 

urbanos em diferentes tempos e lugares. 

       Problematizar acerca da satisfação das necessidades básicas nas cidades no presente e no passado. 

       Desenvolver estudos do meio em que a criança possa vivenciar experiências variadas: visita a 

museus, exposições de arte, parques recreativos, lugares históricos e outros relacionados ao tema em 

estudo. 
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III. CONTEÚDOS: 

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA DAS ORGANIZAÇÕES POPULACIONAIS 

 

1. O cidadão e a cidade – convivendo na cidade 

 O lugar onde eu moro – dos bairros à cidade 

 O município de Goiânia e a atualidade – espaços urbanos, problemas urbanos: 

moradia, saneamento básico, saúde e meio ambiente (a questão da água, lixo, doenças), trânsito, 

segurança pública, educação, esporte e lazer, arte, cultura e turismo. 

 A cidade de Goiânia e os municípios vizinhos – Região Metropolitana da Capital “a grande 

Goiânia”.(o processo de conurbação e a ampliação dos problemas urbanos na RMC – novos 

desafios) 

 Aspectos socioeconômicos: comércio, indústria e a prestação de serviços em Goiânia 

 Organização político administrativo do município e a relação entre os cidadãos e os poderes 

públicos institucionais em suas diferentes instâncias de representatividade (executivo, legislativo 

e judiciário). 

 

2. Coisas da cidade – A criança cidadã 

 Os direitos da criança: papel da UNESCO-ONU 

 A criança e os direitos e deveres da cidadania: o estatuto da criança e do 

adolescente 

 A criança e o trabalho infantil 

 A criança e o direito a escola  

 A criança e o direito ao meio ambiente 

 A criança, os meios de comunicação e o respeito a infância  

 

3. Histórias de cidades – As cidades planejadas 

 O processo da transferência da capital de Goiás: do sonho à realidade 

 A construção de Goiânia. Uma cidade planejada 

 O papel de Campinas na construção de Goiânia: de município a bairro goianiense 



 A cidade de Goiânia: do centro para a periferia 

 O papel dos trabalhadores na construção da nova capital 

 Cidades planejadas para ser capital: Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas, 

entre outras 

 

4. As cidades e suas histórias - Educação patrimonial 

 Goiânia: Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: o estilo arquitetônico “Art Déco” 

 A cidade de Goiás: Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade: o estilo  “barroco-colonial” 

em Goiás 

 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e seu papel no processo de 

tombamento e preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: direito e dever de 

cidadania 

     A destruição do patrimônio das cidades 

 

IV– PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Metodologicamente pretendemos apresentar, ministrar o conteúdo acima em aulas expositivas 

dialogadas, leitura e discussão de textos didáticos-científicos, jornalísticos e literários; vídeos, filmes, 

músicas, visitas pedagógicas, entre outras possibilidades. Buscaremos apresentar os temas de estudo 

aos alunos, por exemplo: dengue, lixo, água, alimentação, entre outros, em constante atenção às 

necessidades e sugestões temáticas apresentadas por eles e pelo conjunto de professores que atuam no 

4º ano. Buscaremos também a colaboração permanente dos pais, enquanto cidadãos participantes na 

dinâmica da vida da cidade, do estado e do país, no diálogo dos temas propostos.  

O conteúdo da disciplina História nos 4ºs anos, é bastante extenso e, por isso, requer um 

tratamento, de forma articulada e, não necessariamente, na sequência acima apresentada e/ou nas 

coleções didáticas. 

 

V – AVALIAÇÃO:  

A avaliação ocorrerá de forma processual, avaliando-se a frequência, a participação oral e 

realização das atividades durante as aulas e de casa, avaliação da leitura individual e da escrita dos 

alunos nas atividades em folhas, cadernos; auto avaliação dos alunos e do professor durante a escala e 

ao longo do ano letivo.  

 

VI- REFERÊNCIAS:  



 Coleções didáticas: 

ARRAIS, Cristiano Alencar; OLIVEIRA, Eliézer Cardoso de. História de Goiás. 4º ou 5º anos. - São 

Paulo: Scipione, 2011. 

GARCIA, Ledonias Franco; MENEZES, Sônia Maria dos Santos. História de Goiás – 4º ou 5º anos. 

São Paulo: Scipione, 2008. 

SCHMIDT. Maria Auxiliadora; URBAN, Ana Cláudia. Eu conto História: História: 4º ano.  – São 

Paulo: Scipione, 2011. 

SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Trocando ideias: Historiar: Ensino Fundamental, 3ª série/4º ano – 

São Paulo: Scipione, 2007. 

_______________________. Trocando ideias: Historiar: Ensino Fundamental, 4ª série/5º ano – 

São Paulo: Scipione, 2007.  

 Projeto de Ensino:  

Projeto de Ensino de História do Departamento de História e de Pedagogia do CEPAE-UFG, 2015. 

 Outros publicações/elaborações: 

Revistas científicas-pedagógicas e jornais de circulação nacional e local. Em Goiânia: O Popular, 

Diário da Manhã, Jornal da UFG, entre outros. Textos didáticos elaborados/reelaborados pelo 

professor da disciplina, a partir de textos informativos-científicos publicados em livros, revistas, 

jornais, entre outros. 
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I. EMENTA:  
 O conteúdo da disciplina História nesta série será enfocado a partir do eixo temático “história 

das organizações populacionais”, elegendo-se como tema A construção da sociedade brasileira 

numa perspectiva multiculturalista. Enfatizar-se-á o conteúdo Estado a partir da problematização 

das semelhanças e diferenças entre o processo de ocupação do Brasil pelos portugueses no século 

XV e o processo de formação dos arraiais goianos no século XVIII.   
 

II. OBJETIVOS: 
Compreender a diversidade cultural dos diferentes grupos étnicos que contribuíram para a 

formação da sociedade brasileira: indígenas, europeus, africanos e outros grupos étnicos. 

Enfatizar a compreensão da idéia de dominação e resistência; diferença e    desigualdade; 

permanência e mudança; simultaneidade no processo de formação da sociedade brasileira. 

Analisar as motivações que levaram os europeus a investirem nas “grandes navegações” no 

século XV e o processo que desencadeou a formação dos arraiais goianos no século XVIII. 

Identificar diferentes versões para o processo de expansionismo europeu e, posteriormente, para 

o movimento migratório do bandeirantismo. 

Identificar elementos presentes na identidade cultural goiana. 
 

III.CONTEÚDOS: 

EIXO TEMÁTICO:  HISTÓRIA DAS ORGANIZAÇÕES POPULACIONAIS 
       

 1. História familiar no presente e no passado 
 Histórias familiares  

 Cotidiano da gente brasileira 
 Personagens da vida brasileira      

  

 2.  História da gente brasileira  
 A constituição da sociedade brasileira numa perspectiva multiculturalista 

- Povoadores 
- Colonizadores 
- Escravos 
- Imigrantes 

- Migrantes 
 

3. Fundação e povoamento do Estado de Goiás 
 Goianidade: identidade cultural goiana 

 A formação dos arraiais goianos no século XVIII: perspectiva 

multiculturalista 
- participação dos povoadores 

- migrantes e imigrantes 
      - os escravos 

  

IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

mailto:ataide.cepae@gmail.com


 O conteúdo da disciplina História no 5º ano é bastante extenso e requer um tratamento, de forma 

articulada e, não necessariamente, na sequência apresentada nas coleções didáticas.  
 Metodologicamente pretendemos apresentar, ministrar o conteúdo acima em aulas expositivas 

dialogadas, leitura e discussão de textos didáticos-científicos, jornalísticos e literários; vídeos, filmes, 

músicas, visitas pedagógicas, entre outras possibilidades. Buscaremos apresentar os temas de estudo 

aos alunos, por exemplo: a questão indígena, trabalho escravo, a mineração em Goiás, cultura goiana, 

entre outros, em constante atenção às necessidades e sugestões temáticas apresentadas por eles e pelo 

conjunto de professores que atuam no 5º ano. Buscaremos também a colaboração permanente dos 

pais, enquanto cidadãos participantes na dinâmica da vida da cidade, do estado e do país, no diálogo 

dos temas propostos. 
 

V – AVALIAÇÃO:  
A avaliação ocorrerá de forma processual, avaliando-se a frequência, a participação oral e 

realização das atividades durante as aulas e de casa, avaliação da leitura individual e da escrita dos 

alunos nas atividades em folhas, cadernos; auto avaliação dos alunos e do professor durante a escala e 

ao longo do ano letivo.  
 

VI- REFERÊNCIAS: 

 Coleções didáticas: 
ARRAIS, Cristiano Alencar; OLIVEIRA, Eliézer Cardoso de. História de Goiás. 4º ou 5º anos. - São 

Paulo: Scipione, 2011. 
GARCIA, Ledonias Franco; MENEZES, Sônia Maria dos Santos. História de Goiás – 4º ou 5º anos. 

São Paulo: Scipione, 2008. 
SCHMIDT. Maria Auxiliadora; URBAN, Ana Cláudia. Eu conto História: História: 4º ano.  – São 

Paulo: Scipione, 2011. 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Trocando ideias: Historiar: Ensino Fundamental, 3ª série/4º ano – 

São Paulo: Scipione, 2007. 
_______________________. Trocando ideias: Historiar: Ensino Fundamental, 4ª série/5º ano – 

São Paulo: Scipione, 2007.  
 

 Projeto de Ensino:  
Projeto de Ensino de História do Departamento de História e de Pedagogia do CEPAE-UFG, 2015. 

 Outros publicações/elaborações: 
Revistas científicas-pedagógicas e jornais de circulação nacional e local. Em Goiânia: O Popular, 

Diário da Manhã, Jornal da UFG, entre outros. Textos didáticos elaborados/reelaborados pelo 

professor da disciplina, a partir de textos informativos-científicos publicados em livros, revistas e 

jornais, entre outros. 
 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE PEDAGOGIA 

 

EMENTA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS 

 

1º Ano - Ensino Fundamental – Turmas A e B 

Carga horária semanal: 3h        Carga horária anual: 120h 

Professoras: Cyntia A. de Araújo Bernardes e Neisi Maria da Guia Silva 

 
I. EMENTA 

No 1º ano a disciplina de Ciências busca propiciar à criança a construção dos conceitos científicos iniciais 
relacionados ao ambiente e ao corpo humano.  
 
II. OBJETIVOS 

 Permitir que o aluno desenvolva competências para identificar os elementos do ambiente. 

  Contribuir para que as crianças compreendam o conhecimento adquirido como uma ferramenta 
para cuidar da própria saúde e do ambiente. 

 Propiciar situações de estudo que problematizem questões e viabilizem a construção de conceitos; 

 Permitir que os alunos desenvolvam a capacidade de aplicar o que foi aprendido a diversas situações 
da vida diária. 

 
III. CONTEÚDOS  
A. O mundo a minha volta! 
O ambiente ao meu redor; identificação dos elementos do ambiente (seres vivos e seres não vivos); o 
ambiente da escola; o ambiente da casa; cuidados com o ambiente. 
 
B. Cuidando do meu corpo! 
Partes do corpo; a importância da higiene corporal e da higiene ambiental; cuidados com a alimentação; a 
prevenção dos perigos. 
 
IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho com os temas propostos devem partir da identificação do conhecimento prévio dos 
estudantes e elaboração de situações-problema. A partir disso, será propiciado um ambiente de 
aprendizagem dos conceitos científicos por meio de atividades em sala, aulas no laboratório interdisciplinar, 
aulas de campo, jogos educativos, leitura de livros, dentre outros. As conclusões serão sistematizadas por 
meio de registros diversificados (oral, escrito, pictórico, etc.). 

 
V - AVALIAÇÃO 

 A avaliação será formativa, processual e contínua, por meio da observação atenta aos alunos durante a 
participação (oral, leitura, escrita e produções diversas) individual e coletiva em sala de aula, valorizando os 
avanços, analisando a assiduidade e frequência, sua participação nas aulas e dedicação às atividades, 
apresentação das tarefas solicitadas, entrega de atividades, auto-avaliação e produções individuais. 

Nesse sentido, através do acompanhamento dos avanços e dificuldades individuais faremos possíveis 
intervenções, respeitando os diferentes movimentos de aprendizagem dos educandos.  
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I. EMENTA 

Gêneros discursivos textuais como referência para o estudo da língua, e, consequentemente, 

para o desenvolvimento de competências em fala, escuta, leitura e escrita dos fatos verbais com que 

as crianças interagem socialmente. O gênero discursivo como ponto nuclear a ser objeto de estudo, 

análise e aprendizagem, incluindo a leitura e a eventual produção de outros gêneros. 

 Os gêneros serão trabalhados de modo a estabelecer dialogia com os conteúdos das demais 

disciplinas 

  

II. OBJETIVOS 

Como objetivo geral, pretende-se que o aluno seja capaz de compreender e usar a Língua 

Portuguesa em diferentes situações enunciativas, seja na forma oral ou escrita, seja para a leitura de 

enunciados formais e informais, verbais e em composição com não verbais, percebendo sua 

constituição como expressão do homem e do mundo. 

 

III. CONTEÚDOS  

Os conteúdos são trabalhados como aspectos que se entrelaçam na tessitura da linguagem. 

Aqui, eles aparecem separados apenas para que se possa, didaticamente, apresentar o programa a 

ser desenvolvido, mas são ministrados de forma espiralada e aprofundada, conforme as 

possibilidades dos alunos nas séries subsequentes. As atividades são sistematizadas em torno de 

gêneros discursivos, ressaltando o contexto da produção, a natureza composicional e a dimensão 

enunciativo-discursivos, ressaltando o contexto da produção, a natureza composicional e a 

dimensão enunciativo-discursiva dos textos. 

Oralidade: revisão dos gêneros discursivos estudados no 3º ano; e adição de: debate, 

entrevista e relato de pesquisa, gênero publicitário e entrevista. 

Leitura: revisão dos gêneros discursivos estudados no 3º ano; e adição de: crônica, texto de 

opinião, resenha, notícia, relato de pesquisa, fotografia e livro de imagens. 

Escrita: reescrita de textos que contemplam os gêneros estudados no 3ºano: texto 

informativo, biografia e autobiografia, resenha crítica e entrevista. 

Aspectos linguísticos: revisão dos critérios de seleção e das condições de uso de elementos 

linguísticos estudados no 3º ano; e adição de critérios de uso: dos pronomes de tratamento, das 



palavras-chave que sustentam a unidade do texto, das relações semânticas entre frases, períodos ou 

parágrafos; ênfase em verbos 

 

IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os gêneros discursivos serão trabalhados de modo a estabelecer dialogia com os conteúdos 

das demais disciplinas e por meio de atividades orais, de leitura e produção de textos diversos. As 

atividades de leitura e escrita serão organizadas de modo a contemplar os títulos de livros indicados 

a cada ano na lista de material, bem como os títulos de livre escolha da Biblioteca do Cepae. 

 

V- AVALIAÇÃO 
 

O processo de avaliação se dará de forma contínua, contemplando as seguintes categorias: 

produtividade, participação, assiduidade e pontualidade. Serão observados a produção individual e 

longitudinal do aluno a fim de destacar o seu desenvolvimento. O diálogo e a interação entre os 

envolvidos no processo escolar também será buscado para subsidiar e redimensionar o trabalho 

pedagógico necessário. 

 

V- REFERÊNCIAS 

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992 

BRASIL SECRETARIA DE EDUAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Língua Portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília. 

BRONCKART, J.P. Atividade de linguagem, texto e discurso: por um interacionismo sócio-

discursivo. São Paulo : EDUC, 1999. 

MACHADO, A.R. O Diário de Leitura: A introdução de um novo instrumento na escola. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998 

_____. Pelas trilhas dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa: a construção 

conjunta de uma sequência didática centrada em um gênero. Pontificia Universidade Católica de 

São Paulo/PUC. São Paulo (Mimeo), 1998. 

VYGOTSKY, L.S. Pensamento e palavra. In:____. Pensamento e Linguagem. SP. Martins Fontes, 

1934. 

 



Plano de Ensino 2015  –  Português 
 

Objetivo 
 Como objetivo geral, pretende-se que o aluno seja capaz de compreender e usar a Língua 

Portuguesa em diferentes situações enunciativas, seja na forma oral ou escrita, seja para a leitura de 

enunciados formais e informais, verbais e em composição com não verbais, percebendo sua 

constituição como expressão do homem e do mundo. 

 

Conteúdos 
 Os conteúdos são trabalhados como aspectos que se entrelaçam na tessitura da linguagem. 

Aqui, eles aparecem separados apenas para que se possa, didaticamente, apresentar o programa a 

ser desenvolvido, mas são ministrados de forma espiralada e aprofundada, conforme as 

possibilidades dos alunos nas séries subsequentes. As atividades são sistematizadas em torno de 

gêneros discursivos, ressaltando o contexto da produção, a natureza composicional e a dimensão 

enunciativo-discursivos, ressaltando o contexto da produção, a natureza composicional e a 

dimensão enunciativo-discursiva dos textos. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ementa 
 Gêneros discursivos textuais como referência para o estudo da língua, e, consequentemente, 

para o desenvolvimento de competências em fala, escuta, leitura e escrita dos fatos verbais com que 

as crianças interagem socialmente. O gênero discursivo como ponto nuclear a ser objeto de estudo, 

análise e aprendizagem, incluindo a leitura e a eventual produção de outros gêneros. 

 Os gêneros serão trabalhados de modo a estabelecer dialogia com os conteúdos das demais 

disciplinas. 

 

4º ANO 

 

 Oralidade: revisão dos gêneros discursivos estudados no 3º ano; e adição de: debate, 

entrevista e relato de pesquisa, gênero publicitário e entrevista. 

 Leitura: revisão dos gêneros discursivos estudados no 3º ano; e adição de: crônica, texto de 

opinião, resenha, notícia, relato de pesquisa, fotografia e livro de imagens. 

 Escrita: reescrita de textos que contemplam os gêneros estudados no 3ºano: texto 

informativo, biografia e autobiografia, resenha crítica e entrevista. 

 Aspectos linguísticos: revisão dos critérios de seleção e das condições de uso de elementos 

linguísticos estudados no 3º ano; e adição de critérios de uso: dos pronomes de tratamento, das 

palavras-chave que sustentam a unidade do texto, das relações semânticas entre frases, períodos ou 

parágrafos; ênfase em verbos. 
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EMENTA DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

 

3º Ano - Ensino Fundamental – Turmas A e B 

Carga horária semanal: 3h        Carga horária anual: 120h 

Professora: Cyntia A. de Araújo Bernardes 

 

1. EMENTA:  
O conteúdo da disciplina no 3º ano do Ensino Fundamental terá como enfoque o eixo temático história 
local e do cotidiano, elegendo-se como tema A criança e seu convívio familiar, na escola e no bairro. 
Enfatizaremos o conteúdo escola e bairro a partir da problematização da história local do aluno no 
presente. 
 

2. OBJETIVOS: 

 Problematizar as experiências relacionadas à família, escola e bairro da criança; 

 Identificar a experiência de diferentes tipos de famílias, de escolas e bairros; 

 Problematizar a historicidade de algumas práticas culturais, familiares e escolares no presente e 
no passado; 

 Discutir sobre o trabalho desenvolvido pelas pessoas na escola; 

 Identificar a existência de diferentes tipos de escola e propiciar experiências de pesquisa sobre a 
história do CEPAE; 

 Contribuir para que a criança perceba o local onde mora como um espaço de sociabilidade, onde 
as pessoas interagem, produzem e vivem histórias. 

 Possibilitar experiências variadas de estudo em diferentes ambientes, tais como: visitas aos 
museus, exposições de arte, apresentações culturais, parques recreativos e outros relacionados 
aos temas de estudo. 

 

3. CONTEÚDOS: 
História local e do cotidiano 

1. Relações familiares: 

 A criança e seu convívio na família; 

 Diversidade das experiências 
familiares; 

 História de famílias. 

  

 

2. Vivências na escola 

 A criança e seu convívio na escola 

 Diversidade das experiências escolares 

 Escola no presente e no passado 

 História de escolas no Brasil 

3. Vivências no bairro 

 A criança e seu convívio no bairro 

 As relações que a criança estabelece como moradora de seu bairro 

 Diversidade das experiências de moradores no bairro 

 Histórias de bairros 

4. Conceitos-chave: Criança, família, escola, bairro. 
 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 



6. O trabalho será realizado de forma interdisciplinar com as outras disciplinas, através de aulas 
expositivas dialogadas, leitura e interpretação de textos diversos, vídeos, animações, jogos e 
brincadeiras propiciando um ambiente de aprendizagem dos conceitos científicos por meio de 
atividades diversificadas. As conclusões serão sistematizadas por meio de registros diversificados 
(oral, escrito, pictórico, etc.). 

7. AVALIAÇÃO 

8. A avaliação será formativa, processual e contínua, ou seja, em todas as atividades propostas pela 
professora as crianças serão avaliadas por meio da observação e análise de sua participação (oral, 
leitura, escrita e outras produções) individual e coletiva durante as aulas. 

9. Nesse sentido, através do acompanhamento dos avanços e dificuldades individuais faremos 
possíveis intervenções, respeitando os diferentes movimentos de aprendizagem dos educandos.  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE PEDAGOGIA 

 

EMENTA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS 

 

1º Ano - Ensino Fundamental – Turmas A e B 

Carga horária semanal: 5h        Carga horária anual: 200h 

Professoras: Cyntia A. de Araújo Bernardes e Neisi Maria da Guia Silva 
 

I. EMENTA 

Desenvolvimento da capacidade do raciocínio lógico Matemático, através de problemáticas do cotidiano, elaboradas 
pelo grupo ou encontradas em livros didáticos envolvendo os Três Eixos propostos pelo Departamento de Matemática: 
1º eixo:  números e álgebra; 2º eixo:  geometria e medidas; 3º eixo:  análise de dados. 

 

II. OBJETIVOS 

 Compreender o número operando com eles; 

  Explorar as idéias e noções iniciais de adição, subtração e multiplicação; 

 Explorar, no contexto das relações sociais, os números (leitura, escrita, interpretação) e as operações numéricas; 

 Desenvolver o trabalho com operações numéricas, em sua função social e, portanto, em situações significativas para 
o aluno. 

 Sistematizar a matemática do cotidiano; 

 Formular e resolver situações problemas; 

 Integrar os 3 eixos estruturais; 

 Promover a interação com os colegas de modo cooperativo em duplas/equipes; 
 

III. CONTEÚDOS  

1) Números e Álgebra:  

 Contagem de elementos discretos (mínimo até 100) 

 Representação numérica 

 Pares e ímpares 

 Dúzia e meia dúzia. 

 Números ordinais: O número representando a posição e classificação - até o décimo. 

 Operações: pensamento aditivo, subtrativo, multiplicativo e distributivo. 

 Cálculo mental e estimativa. 
 

2) Geometria e medidas: 

 Os diferentes instrumentos de medidas 

 O número representando medida de comprimento: metro e centímetro 

 O número representando medida de capacidade: litro 

 O número representando medida de massa: Kg e g. 

 O número representando o tempo (anos, dias, mês, horas, passado, presente, futuro) 

 O número representando valores monetários. 
 

3) Análise de dados: 

 Iniciação ao texto gráfico: leitura de gráficos 
 

 
 



IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho será desenvolvido a partir da identificação do conhecimento prévio dos estudantes e elaboração de 
situações-problema. Serão utilizados jogos matemáticos concretos e digitais, brincadeiras, músicas, leitura e 
interpretação de textos literários, aulas no laboratório de matemática e atividades individuais e coletivas. 

 
V - AVALIAÇÃO 

 A avaliação será formativa, processual e contínua, por meio da observação atenta aos alunos durante a 
participação (oral, leitura, escrita e produções diversas) individual e coletiva em sala de aula, valorizando os avanços, 
analisando a assiduidade e frequência, sua participação nas aulas e dedicação às atividades, apresentação das tarefas 
solicitadas, entrega de atividades, auto-avaliação e produções individuais. 

Nesse sentido, através do acompanhamento dos avanços e dificuldades individuais faremos possíveis intervenções, 
respeitando os diferentes movimentos de aprendizagem dos educandos.  
 

 



Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

Disciplina: História 

Ano: 1º ano, turmas A e B. 

Ano: 2015 

Professores: Maria Alice de Sousa Carvalho Rocha 

                       Sonia Santana da Costa 

 

Disciplina: História 
 

Ementa 
 

O eixo de discussão será a partir de histórias do cotidiano 
relacionadas às vivências da criança. O tema abordado será: Criança – 
vivências em diferentes temporalidades, lugares e culturas; interpretação da 
história pessoal e familiar; diferenças e semelhanças entre as experiências 
individuais e do grupo de alunos.  

 
 

Conteúdos 
 

HISTÓRIA LOCAL E DO COTIDIANO 

  

1 A criança e a construção da sua identidade e a diversidade das 

vivências familiares 

 Nome próprio, sobrenome e apelido. 

 Vivências familiares – pessoas que fazem parte da família (convivendo 

com gente de todas as idades, de outros tempos e lugares). 

1.1. Vida de criança (deslocado do segundo ano para cá)  

 Criança e seus objetos 

 Criança e sua moradia 

 Criança e seus brinquedos 

 Criança e seu dia a dia 

  

2 Práticas culturais como construção da infância no presente e no 

passado 



 A infância hoje (experiências familiares: alimentação, festas e rituais, 

brinquedos e brincadeiras, práticas escolares). 

 A infância de pessoas que fazem parte da família da criança 

(experiências familiares: alimentação, festas e rituais, brinquedos e 

brincadeiras, práticas escolares).  

 

          Metodologia  

 Problematização a partir do presente; 

 Análise de documentos (fontes materiais, escritas, iconográficas e orais); 

 Entrevistas, a pessoas da família e convidadas, relacionadas ao tema de 

estudo; 

 Quadros comparativos (noções de semelhanças e diferenças, mudança 

e permanência); 

 Registros escritos e/ou pictóricos (individuais, em grupos ou coletivos); 

 Visita a museus, exposições de arte, parques recreativos e outros 

relacionados ao tema de estudo. 

  

 Avaliação 

 O processo de avaliação será contínuo, contemplando as seguintes 

categorias: produtividade, participação, assiduidade e pontualidade. 

 A avaliação será diagnóstica e estimuladora do desenvolvimento do 

aluno e do grupo de alunos. Todas as atividades de leitura, produção 

escrita, apresentação de atividades e trabalhos serão avaliados. 

Também será considerada a auto-avaliação do aluno. Serão observados 

o ritmo individual e o fato de que cada aluno percorre caminhos 

diferentes, em tempos diversos, para chegar a fins semelhantes. E, 

como o exercício com a palavra é fundamental para a aquisição e 

domínio da língua, as atividades de leitura e escrita assumem 

dimensões maiores, devendo ser consideradas significativas para o 

resultado final da avaliação de cada escala. 

 O diálogo e a interação entre os envolvidos no processo pedagógico 

poderão determinar a qualidade dos resultados obtidos pela professora 



e pelos alunos. A análise desse processo subsidiará o planejamento 

para o redimensionamento de procedimentos didáticos.  

 As atividades de leitura das obras literárias escolhidas contemplarão 

exposição de análises e estudos de críticos, propostas de análises 

comparativas, roteiros de leitura abordando aspectos significativos da 

composição textual, além de avaliações escritas. 
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Disciplina: Matemática 

Nível: Ensino Fundamental                      Série: 2º Ano                   Turmas: A e B 

Professora responsável: Lorena Cristina Carvalho e Telma Maria Santos de Faria Mota 

Carga horária anual: 240 horas por turma      Carga horária semanal: 06 horas/aula por turma 

 

I. EMENTA 

 

A disciplina de Matemática propõe na primeira fase do ensino fundamental busca explorar temas 

da realidade dos alunos que deem conta de trabalhar a interdisciplinaridade, a integração de eixos 

estruturais e a linguagem por meio de uma diversa metodologia que desenvolva no aluno a reflexão e 

a capacidade de elaborar hipóteses. Com isso, esse ensino é organizado em quatro eixos temáticos: a) 

os números e as operações; b) grandezas e medidas; c) espaço e forma e d) Tratamento da 

informação. A abordagem será por meio de investigação, que possibilita o uso de curiosidade e da 

criatividade dos alunos, além de colocá-los diante de situações-problemas nas quais terão que expor 

suas ideias, elaborar hipóteses, recolher dados e interpretá-los, fazer registros e compartilhar as 

situações aprendidas. 

 

 

II. OBJETIVOS:  
 

Buscamos que os alunos sejam capazes de: 
 Desenvolver o hábito de investigação e exploração de suas ideias na resolução de problemas; 

 Explorar sua criatividade na busca de estratégias de resolução de situações - problemas; 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo 

a sua volta; 

 Utilizar o conhecimento matemático para fazer observações sistemáticas e quantitativas da 

realidade e estabeleça inter-relações entre eles; 

 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 

criticamente; 

 Resolver situações problemas validando estratégias de resolução e resultados, desenvolvendo 

formas de raciocínio e processos de intuição, indução, dedução, analogia, estimativa, usando 

conceitos matemáticos; 

 Comunicar-se matematicamente: descrever, representar e apresentar resultados com precisão e 

argumentar sobre suas conjecturas, fazendo o uso da linguagem oral e escrita e fazendo relações 

entre ela e diferentes representações matemáticas; 

 Estabelecer relações entre a matemática e os diferentes campos do conhecimento; 

 Desenvolver a auto-estima e a segurança na sua capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos e a perseverança na busca de resultados; 

 Ser capaz de trabalhar em grupo de modo cooperativo em busca de soluções, sendo capaz de 

identificar o que é consensual ou não e respeitar a opinião dos demais mesmo quando não forem 

de acordo com o seu ponto de vista. 

 



III. CONTEÚDOS 

 

A. Números e operações 

 

 Identificação de números em diferentes contextos 

 A história dos números 

 Diferentes modos de representar os números 

 A ordem das dezenas no sistema de numeração decimal 

 Números ordinais: ordenar 

 Uso dos números: medir, contar, ordenar e codificar 

 Situação-problema que envolva adição e subtração 

 Agrupamentos em diferentes bases 

 As dezenas e o sistema de numeração decimal 

 Números de 1 a 100 (antecessor/sucessor e suas escritas) 

 O sistema monetário 

 Sequências numéricas (ordem crescente e decrescente) 

 Número par e ímpar 

 Adição e Subtração (cálculo mental e algoritmo) 

 Dobro, metade e simetria 

 Multiplicação (ideias de adição em parcelas e disposição retangular) 

 Divisão (dividir em partes iguais) 

 

B. Espaço e forma 

 

 Esfera e cubo 

 Formas planas e espaciais 

 Figuras geométricas 

 Diferentes vistas de um objeto 

 Posição: dm cima, embaixo, na gente, atrás, dentro, fora, lado direito e lado esquerdo 

 Cones e cilindros 

 Paralelepípedo, prisma de base triangular e pirâmide 

 Figuras simétricas e eixos de simetria 

 Projeções: sombras 

 

C. Grandezas e medidas 

 

 Estimativas, medidas em centímetros e organização de dados em tabelas 

 Os números de um a cem na fita numérica 

 Conceito de massa e problemas não convencionais: receitas 

 Conceito de capacidade; unidades não convencionais de medidas, o litro e o mililitro 

 Unidades de medida de tempo não convencionais; as horas, os minutos e os segundos 

 Tempo: dias, meses e anos 

 Conceito e instrumento de temperatura 

 

D. Tratamento da informação 

 

 Idades em anos e variação da massa em função do tempo; tabela 

 Idades em anos e variação da altura em função da altura; tabela 

 Aniversariantes dos meses; tabela 

 Estimativas: organização de dados em tabelas 



 

 

 

IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A proposta de trabalho será realizada com a intenção de estimular a experimentação, a reflexão, 

a linguagem oral e escrita. Os alunos terão oportunidade para conversar sobre a Matemática de 

acordo como a vivenciam em seu dia a dia: irão trabalhar em grupos, expressar suas opiniões, 

socializar os seus saberes por meio de jogos e brincadeiras e lidar com problemas, ler livros 

literários, desafios, recortes, montagens, construir jogos, trabalhos interdisciplinares e artísticos. 

 

V – AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será formativa, processual e contínua, por meio da observação atenta aos alunos 

durante a participação (oral, leitura, escrita e produções diversas) individual e coletiva em sala de 

aula, valorizando os avanços, analisando a assiduidade e frequência, sua participação nas aulas e 

dedicação às atividades, apresentação das tarefas solicitadas, entrega de atividades, autoavaliação e 

produções escritas individuais. 

Nesse sentido, através do acompanhamento dos avanços e dificuldades individuais faremos 

possíveis intervenções, respeitando os diferentes movimentos de aprendizagem dos educandos. Aos 

que apresentarem dificuldades de aprendizagem será realizado um atendimento específico 

paralelamente ao atendimento em sala de aula, que faz parte do projeto de ensino Ponto de Apoio.  

 

VI. REFERÊNCIAS 
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Disciplina: Língua Portuguesa 
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I. EMENTA 

 

A disciplina de Língua Portuguesa propõe na primeira fase do ensino fundamental 

comtemplar os gêneros discursivos textuais como referência para o estudo da língua. O ensino visa 

reiterar a compreensão da língua como uma manifestação de natureza social, o que determina sua 

abordagem sempre de uma perspectiva enunciativo-discursiva. O texto deverá permear toda e 

qualquer atividade da sala de aula da mesma forma que permeia toda e qualquer atividade de nossa 

atuação humana. 

 

 

II. OBJETIVOS 
 

Buscamos que os alunos sejam capazes de desenvolver as seguintes habilidades: 

 Observar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos sociais, 

entendendo esse fato como riqueza da língua, não como motivo de discriminação; 

 Aperfeiçoar o uso da língua, tanto na expressão oral quanto na escrita, observando-se a 

materialidade verbal, além de ampliar a competência comunicativa, principalmente na norma 

padrão da língua; 

 Ler e interpretar textos do gênero literário, observando o trabalho simbólico e os 

deslocamentos de sentido operado pela palavra literária; 

 Desenvolver a capacidade de análise, reflexão crítica, argumentação e, consequentemente a 

visão de mundo, a partir da leitura de gêneros discursivos variados, e da produção de textos 

nas diversas modalidades de redação; 

 Aperfeiçoar a competência comunicativa, ampliando o domínio do modelo linguístico de 

prestigio, conscientizando-se das marcas linguístico-comunicacionais que orientam os usos 

de nossa língua, na variedade padrão principalmente, tanto nas atividades de leitura quanto 

nas produções textuais; 

 Expressar-se oralmente ou por escrito, apropriando-se dos recursos expressivos da língua para 

a construção de sentidos no ato da interlocução; 

 Produzir enunciados verbais utilizando-se dos padrões de coesão e coerência textuais; 

 Além de estimular o gosto pela leitura, mediante a exploração do caráter estético da 

linguagem, e aproximar o aluno de uma expressão mais elaborada, o trabalho com a literatura 

objetiva e aperfeiçoar o espírito crítico em relação ao mundo real, uma vez que, pela sua 

natureza estética, ela estabelece a mediação entre o homem e o mundo. Como possibilidade 

de diálogo, as experiências contidas na literatura passam a ser compartilhadas, 

proporcionando ao aluno-leitor uma maior compreensão de si e de sua postura no mundo. 

 



III. CONTEÚDOS  

 

A. Oralidade 
Relato oral, narração de história, adivinhas, trava-língua, cantiga de roda, exposição, opinião, relato 

de fato acontecido, de experiência e observação. 

B. Leitura 
Revisão dos gêneros discursivos estudados no 1º ano (lista, rótulo de embalagem, texto prescritivo, 

conto, poema, bilhete, diário, texto expositivo e de opinião, fábula, parlenda e livros de imagens) e 

adição de: conto tradicional e contemporâneo, diário pessoal e de leitura, carta pessoal, relatório de 

experiência e texto expositivo. 

C. Escrita 
Relato escrito, reescrita de textos que contemplem os gêneros estudados no 1º ano; revisão de bilhete 

e adição de: carta pessoal, diário pessoal, relatório e texto-expositivo. 

D. Aspectos linguísticos 
Aspectos morfossintáticos e semânticos de acordo com a sua funcionalidade e produção de sentidos 

(convenções gramaticais, organização das orações, coesão e coerência). Serão explorados mediante 

os gêneros discursivos selecionados para a série, de acordo com a necessidade e o questionamento  

do aluno; revisão e sistematização dos critérios de seleção e das condições de uso dos elementos 

linguísticos estudados no ano anterior: uso dos nomes comuns e próprios, uso de letra maiúsculas e 

minúsculas, substantivos, adjetivos. 

 

IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os gêneros discursivos serão trabalhados de modo a estabelecer dialogia com os conteúdos das 

demais disciplinas. As atividades serão organizadas usando diversos procedimentos metodológicos 

tais como: aula expositiva, dramatização, leitura individual e em grupo dos títulos indicado nas listas 

de materiais, interpretação de textos (oral e escrito), resumo de textos, produção de textos (individual 

e coletivo), revisão dos textos produzidos, visitas orientadas à biblioteca, apresentação de trabalhos e 

outros. Os alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental interagem cotidianamente com obras literárias 

escolhidas por eles tanto na biblioteca da escola quanto na biblioteca de sala. Os livros serão 

discutidos pelos alunos e professores em roda de conversa, diante as quais farão 

apresentação/contação para os colegas, registro no diário de leitura e indicação oral e escrita das 

obras escolhidas. 

Além dessas, há outras atividades de assistência aos alunos, durante o decorrer do ano letivo, o Ponto 

de Apoio que visa o acompanhamento individualizado de alunos com dificuldades no uso da 

linguagem, tanto na oralidade quanto na escrita. 

 

V – AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será formativa, processual e contínua, por meio da observação atenta aos alunos 

durante a participação (oral, leitura, escrita e produções diversas) individual e coletiva em sala de 

aula, valorizando os avanços, analisando a assiduidade e frequência, sua participação nas aulas e 

dedicação às atividades, apresentação das tarefas solicitadas, entrega de atividades, autoavaliação e 

produções escritas individuais. 

Nesse sentido, através do acompanhamento dos avanços e dificuldades individuais faremos 

possíveis intervenções, respeitando os diferentes movimentos de aprendizagem dos educandos. Aos 

que apresentarem dificuldades de aprendizagem será realizado um atendimento específico 

paralelamente ao atendimento em sala de aula, que faz parte do projeto de ensino Ponto de Apoio.  

 

 



VI. REFERÊNCIAS 
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I. EMENTA 
A disciplina de Ciências busca contemplar os eixos temáticos vida e ambiente, ser humano e saúde, matéria e energia. A abordagem 
será o ensino por investigação, que possibilita o uso da curiosidade e da criatividade dos alunos, além de colocá-los diante de 
situações problemas, nas quais terão que expor suas ideias, elaborar hipóteses, recolher dados e interpretá-los, fazer registros e 
generalizar as situações aprendidas. 
  
II. OBJETIVOS 
Na disciplina de Ciências do 3º ano do ensino fundamental, busco que o aluno atinja os seguintes objetivos: 
*Desenvolva competências para questionar e compreender os fenômenos naturais, de forma a entender o ambiente natural que o 
cerca; 
* Desenvolva habilidades para a construção de um pensamento crítico, investigativo, questionador e reflexivo. 
* Construa conceitos científicos, elabore sínteses e relacione os conceitos aprendidos; 
* Compreenda que o conhecimento científico é uma atividade humana em permanente construção; 
* Desenvolva conteúdos procedimentais inerentes à atividade científica; 
* Compreenda a diversidade dos seres vivos e reflita sobre questões ambientais; 
* Cuide do corpo, desenvolvendo hábitos para manutenção da saúde; 
* Identifique que o ser humano é parte do meio ambiente e um agente transformador; 
* Elabore textos informativos, apresentando os conceitos científicos aprendidos; 
* Valorize o trabalho em equipe e perceba que o conhecimento também se constrói coletivamente.  
 
III. CONTEÚDOS  
A. Investigando os seres vivos: o bioma Cerrado em sua diversidade; plantas do Cerrado; usos populares de plantas do Cerrado; 
animais do Cerrado; sustentação corporal em animais (animais vertebrados e invertebrados). 
 
B. Investigando o corpo humano: conhecendo o corpo por dentro; a locomoção do ser humano (ossos, músculos e articulações); 
posturas corretas para a manutenção da saúde. 
 
C. Investigando o meio ambiente e a matéria: a água na natureza (mudanças de estado físico da água, o ciclo da água); o ar no 
planeta Terra (propriedades do ar, poluição do ar); reconhecendo a matéria; transformações da matéria. 
 
IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
As atividades propostas são construídas a partir de situações investigativas, nas quais há verificação do conhecimento prévio dos 
alunos; formulação de questões-problema; elaboração de hipóteses; aprofundamento do conhecimento; elaboração de novas 
hipóteses e conclusões sistematizadas por meio de registros diversificados (oral, escrito, pictórico etc).  
As aulas são dialogadas, com a participação dos alunos nas discussões e interpretações das atividades propostas e utiliza-se diversos 
recursos como vídeos, músicas, jogos educativos, material de divulgação científica, atividades experimentais e aulas de campo.  
 
V- AVALIAÇÃO 
A avaliação proposta é integrada ao processo de ensino e aprendizagem, de modo a fornecer informações sobre a qualidade da 
aprendizagem dos alunos e servir de instrumentos para ajustes e melhorias constantes na disciplina. A avaliação será formativa e 
contínua, por meio do diagnóstico dos conhecimentos prévios e dos conhecimentos científicos construídos na oralidade, na escrita e 
na forma pictórica. A dedicação na realização das atividades de sala e de casa, bem como o envolvimento nas atividades em grupo, 
também serão avaliados. Através do acompanhamento individual será possível compreender as dificuldades no processo de 
escolarização de cada estudante. Para aqueles cujas dificuldades forem mais acentuadas no processo de formação de conceitos, será 
oferecido o atendimento específico no projeto de ensino “Ponto de Apoio”. 
 
V- REFERÊNCIAS 

BEZERRA, Lia Monguilhott. Projeto Buriti: Ciências 3⁰ ano. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2011. (Obra didática utilizada). 

CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A aprendizagem de Ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
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I. EMENTA 
A disciplina de Ciências busca contemplar os eixos temáticos vida e ambiente, ser humano e saúde, matéria e energia. A abordagem 
será o ensino por investigação, que possibilita o uso da curiosidade e da criatividade dos alunos, além de colocá-los diante de 
situações problemas, nas quais terão que expor suas ideias, elaborar hipóteses, recolher dados e interpretá-los, fazer registros e 
generalizar as situações aprendidas. 
 
II. OBJETIVOS 
Na disciplina de Ciências do 4º ano do ensino fundamental, buscamos que o aluno atinja os seguintes objetivos: 
*Desenvolva competências para questionar e compreender os fenômenos naturais, de forma a entender o ambiente natural que o 
cerca; 
* Desenvolva habilidades para a construção de um pensamento crítico, investigativo, questionador e reflexivo. 
* Construa conceitos científicos, elabore sínteses e relacione os conceitos aprendidos; 
* Compreenda que o conhecimento científico é uma atividade humana em permanente construção; 
* Desenvolva conteúdos procedimentais inerentes à atividade científica; 
* Compreenda a diversidade dos seres vivos e reflita sobre questões ambientais; 
* Compreenda o funcionamento do corpo humano e a necessidade de hábitos saudáveis para manutenção da saúde; 
* Compreenda que os seres vivos são parte integrante do ambiente e interagem entre si; 
* Identifique que o ser humano é um agente integrante e transformador do meio ambiente; 
* Elabore textos informativos, apresentando os conceitos científicos aprendidos; 
* Valorize o trabalho em equipe e perceba que o conhecimento também se constrói coletivamente.  
 
III. CONTEÚDOS  
A. Investigando os seres vivos: respiração e alimentação em animais e plantas. 
 
B. Investigando o corpo humano: os alimentos e os nutrientes; alimentação e hábitos saudáveis; a digestão; a respiração; a 
circulação; a integração dos sistemas; a produção de energia pelo corpo; cuidados com a saúde; 
 
C. Investigando o meio ambiente e a matéria: a produção de lixo; os fungos e bactérias; a decomposição da matéria orgânica. 
 
IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
As atividades propostas são construídas a partir de situações investigativas, nas quais há verificação do conhecimento prévio dos 
alunos; formulação de questões-problema; elaboração de hipóteses; aprofundamento do conhecimento; elaboração de novas 
hipóteses e conclusões sistematizadas por meio de registros diversificados (oral, escrito, pictórico etc).  
As aulas são dialogadas, com a participação dos alunos nas discussões e interpretações das atividades propostas e utiliza-se diversos 
recursos como vídeos, músicas, jogos educativos, material de divulgação científica, atividades experimentais e aulas de campo.  
 
V- AVALIAÇÃO 
A avaliação proposta é integrada ao processo de ensino e aprendizagem, de modo a fornecer informações sobre a qualidade da 
aprendizagem dos alunos e servir de instrumentos para ajustes e melhorias constantes na disciplina. A avaliação será formativa e 
contínua, por meio do diagnóstico dos conhecimentos prévios e dos conhecimentos científicos construídos na oralidade, na escrita e 
na forma pictórica. A dedicação na realização das atividades de sala e de casa, bem como o envolvimento nas atividades em grupo, 
também serão avaliados. Através do acompanhamento individual será possível compreender as dificuldades no processo de 
escolarização de cada estudante. Para aqueles cujas dificuldades forem mais acentuadas no processo de formação de conceitos, será 
oferecido o atendimento específico no projeto de ensino “Ponto de Apoio”. 
 
V- REFERÊNCIAS 

BEZERRA, Lia Monguilhott. Projeto Buriti: Ciências 4⁰ ano. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2011. (Obra didática utilizada). 

CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A aprendizagem de Ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
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I. EMENTA 
 
A disciplina de Ciências busca contemplar os eixos temáticos vida e ambiente, ser humano e saúde, matéria e energia. A abordagem 
será o ensino por investigação, que possibilita o uso da curiosidade e da criatividade das crianças, além de colocá-las diante de 
situações problemas, nas quais terão que expor suas ideias, elaborar hipóteses, recolher dados e interpretá-los, fazer registros e 
generalizar as situações aprendidas. 
 
II. OBJETIVOS 
 
*Permitir que o aluno desenvolva competências para questionar e compreender os fenômenos naturais, de forma a entender o 
ambiente natural que o cerca.  
*Propiciar situações que problematizem e viabilizem a construção de conceitos. 
*Promover o desenvolvimento de sínteses e o estabelecimento de relações entre os conceitos apreendidos. 
*Contribuir para que as crianças compreendam o conhecimento científico como atividade humana em permanente construção. 
*Construir conceitos científicos de forma que as habilidades adquiridas nesse processo colaborem para que os alunos se tornem 
cidadãos mais críticos e participativos. 
* Entender a importância da reprodução dos seres vivos para a manutenção da espécie. 
* Compreender que o corpo do ser vivo atua em constante integração entre os sistemas e com o meio ambiente. 
* Conhecer as mudanças que ocorrem no corpo do ser humano durante as diversas fases da vida. 
 
III. CONTEÚDOS  
A. Investigando os seres vivos: produção de energia nas plantas; reprodução em plantas e animais. 
 
B. Investigando o corpo humano: sistemas excretor, endócrino, reprodutor e nervoso; o ciclo de vida do ser humano; sexualidade; 
cuidados com o corpo. 
 
C. Investigando o meio ambiente e a matéria: os recursos naturais; a água. 
 
IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
As atividades propostas são construídas a partir de situações investigativas, nas quais há verificação do conhecimento prévio dos 
alunos; formulação de questões-problema; elaboração de hipóteses; aprofundamento do conhecimento; elaboração de novas 
hipóteses; conclusões sistematizadas por meio de registros diversificados (oral, escrito, pictórico etc).  
As aulas são dialogadas, com a participação dos alunos nas discussões e interpretações das atividades propostas e utiliza-se diversos 
recursos como vídeos, músicas, jogos educativos, material de divulgação científica, atividades experimentais e aulas de campo.  
 
V- AVALIAÇÃO 
A avaliação será formativa, processual e contínua, por meio da observação do desenvolvimento dos alunos na compreensão dos 
conceitos científicos, durante a participação oral e a produção escrita. Avalia-se também a dedicação às atividades, apresentação das 
tarefas, entrega de atividades e auto-avaliação. Avaliações escritas individual ou em grupo, com ou sem pesquisa, podendo, ou não, 
serem marcadas com antecedência.  
Através do acompanhamento individual será possível compreender as dificuldades no processo de escolarização de cada estudante. 
Para aqueles cujas dificuldades forem mais acentuadas no processo de formação de conceitos, será oferecido o atendimento 
específico no projeto de ensino “Ponto de Apoio”. 
 
V- REFERÊNCIAS 

BEZERRA, Lia Monguilhott. Projeto Buriti: Ciências 5⁰ ano. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2011. (Obra didática utilizada). 

CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A aprendizagem de Ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
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Disciplina: Geografia 
 

Ementa 
 

A criança como sujeito sócio-histórico e cultural nas diversas relações sociais; 

vivência, interpretação e reconstrução de situações cotidianas relacionadas ao espaço e 

tempo; reconhecimento da paisagem local e sua identidade social; apropriação social da 

natureza e sua transformação pela coletividade. 
 

Conteúdos 
 

O ESTUDO DA PAISAGEM LOCAL: do espaço do corpo ao espaço de 

convivência próxima. 

 A relação com o outro no espaço escolar  

 O respeito às diferenças interpessoais do grupo. 

 As relações afetivas e de identidade com o lugar onde estudamos. 

 Noções de lateralidade (Frente, atrás, direita, esquerda, em cima, embaixo, perto 

e longe) 

 Organização das regras de convivência neste espaço. 

 A casa como espaço de convivência familiar. 

 Como o espaço é apropriado para a moradia de diferentes famílias 

(tipos de moradia, diversidade cultural, política e econômica). 

 Relações tempo – espaço. 

 Primeiras noções de cartografia (contato c/ mapas materiais de representação do 

espaço vivenciado, fotografias, desenhos, mapa do tesouro). 

 

Tema transversal: Educação para o trânsito. 



  

3. Procedimentos Metodológicos 

O trabalho será realizado de forma interdisciplinar com a disciplina de História e 

através de aulas expositivas dialogadas. Leitura e interpretação de textos 

diversos, leitura de imagens, retratos documentos diversos, quadros e outros. 

Atividades de observação e descrição oral e escrita de diferentes lugares e 

situações vivenciadas. Jogos lúdicos envolvendo a leitura, a expressão oral e 

exploração das possibilidades de movimentos corporais. Atividades de 

representação gráfica. Aulas extra-classe, entrevistas individuais e coletivas. 

4. Avaliação 

A avaliação será processual através do acompanhamento do desempenho dos 

educandos, quanto à realização das atividades propostas e respeitando os 

diferentes movimentos de aprendizagem dos educandos. 

5. Bibliografia 
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PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais Geografia e História. MEC, 1997. 

PROJETO DE ENSINO DE GEOGRAFIA. CEPAE/UFG, 2006. 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CEPAE. CEPAE, UFG, 1999. 

STRAFORINI, R. Ensinar geografia o desafio da totalidade mundo nas séries 

iniciais. São Paulo: Annablume, 2004. 

VESENTINI, J. W. Geografia, vivência e construção. 1ª série. São Paulo: Ática, 

2003. 
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Disciplina: Português 
 

Ementa 
 

Gêneros discursivos textuais como referência para o estudo da língua e, 

consequentemente, para realização de atos de fala, escuta, leitura e escrita com que as 

crianças interagem socialmente. O gênero discursivo (narrativas, canções, poemas, 

bilhetes e outros) como ponto nuclear a ser objeto de estudo, análise e aprendizagem 

dos aspectos morfossintáticos e semânticos para a produção de sentidos. 
 

Conteúdos 
 

Oralidade: narração e exposição de narrativas (pessoais e dos contos de fada 

tradicionais), narrativas contemporâneas, advinha, trava-língua, canções, exposição oral, 

dramatização. 

Leitura: narrativas tradicionais e contemporâneas, poema, lista, rótulo de 

embalagem, texto prescritivo, bilhete, diário, texto expositivo e de opinião, canção, 

fábula, parlenda e livro de imagens. 
Escrita: narrativas tradicionais (Exemplos: “Os três porquinhos”, 

“Chapeuzinho Vermelho”, “O Patinho Feio”, “João e Maria” e “A Festa no Céu”), 

narrativas contemporâneas (Exemplos:“Nascer Sabendo”, “ Menina bonita do laço de 

Fitas”, “ O menino que aprendeu a ver” etc.), narrativas pessoais (diário), listas, bilhetes 

e  opiniões. 

Aspectos linguísticos: aspectos morfossintáticos e semânticos de acordo com 

sua funcionalidade e produção de sentidos (convenções gramaticais, organização das 

orações, coesão e coerência, por exemplo).  
 

Procedimentos metodológicos  
 

Os gêneros discursivos serão trabalhados de modo a estabelecer dialogia com 

os conteúdos das demais disciplinas e por meio de atividades orais, de leitura e 

produção de textos diversos. As atividades de leitura e escrita serão organizadas de 

modo a contemplar os títulos de livros indicados a cada ano na lista de material, bem 

como os títulos de livre escolha da Biblioteca do Cepae. 
 
 
 
 



 

Avaliação 
 

O processo de avaliação se dará de forma contínua, contemplando as seguintes 

categorias: produtividade, participação, assiduidade e pontualidade. Serão observados a 

produção individual e longitudinal do aluno a fim de destacar o seu desenvolvimento. O 

diálogo e a interação entre os envolvidos no processo escolar também será buscado para 

subsidiar e redimensionar o trabalho pedagógico necessário.  
 

 

Referências bibliográficas 

UFG/CEPAE. Proposta de Ensino de Língua Portuguesa. 2011. 

 


