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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

 ANO: 3° 

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 3° ano contemplam objetos de conhecimento em 

continuidade com o segundo ano, estudando agora o hábito dos animais e seu 

ciclo de vida, solo e suas utilizações, além da terra e universo e como algo 

novo o estudo do som e da luz.  

OBJETIVOS GERAIS 

● Produzir sons a partir da interação com diferentes objetos; 

● Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz por meio 

de diferentes superfícies; 

● Identificar os efeitos de diferentes condições do ambiente em termos 

de som e luz nos seres vivos; 

● Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como 

se reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no 

ambiente próximo; 

● Comparar alguns animais e organizar grupos com base em 

características externas comuns; 

● Identificar características da Terra; 



 

 

● Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em 

que o sol, demais estrelas, lua e planetas estão visíveis no céu; 

● Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola, 

registrando suas principais características; 

● Identificar os diferentes usos do solo. 
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