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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

 ANO: 2° 

EMENTA 

O componente Curricular de ciências trabalha com o conhecimento das 

ciências nos aspectos físicos (Ex.Terra e Universo), químicos (Ex. Composiçao 

química dos elementos) e biológicos (Ex. Vida e Evolução), assim como a 

consciência ambiental visando à formação de sujeitos que atuem como 

agentes transformadores, conscientes de sua interferência frente aos 

fenômenos naturais.  

As habilidades no 2° ano contemplam objetos de conhecimento voltados para 

o conhecimento de materiais cotidianos e suas propriedades e como prevenir 

acidentes. Conhecimento sobre os seres vivos  e recursos naturais, como a 

água e a luz. 

OBJETIVOS GERAIS 

● Compreender as propriedades e ultilizações de diversos materias; 

● Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos; 

● Selecionar e listar plantas e animais que fazem parte de seu cotidiano; 

●  Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da 

vida; 

● Identificar as principais partes de uma planta; 

● Identificar, registrar e descrever as posições do sol no céu; 

● Comparar o efeito da radiação solar em diferentes tipos de superfície. 
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