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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

 ANO: 4° 

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 4° ano contemplam objetos de conhecimento como as 

misturas e as tranformações ocorrentes na matéria. A integração dos seres 

vivos em teias e cadeias, o processo de decomposição  da máteria e a ação 

dos microorganismos. Incluindo também o estudo da localização. 

OBJETIVOS GERAIS 

● Identificar misturas na vida diária; 

● Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando 

expostos a diferentes condições; 

● Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou 

resfriamento são reversíveis; 

● Analisar e construir cadeias alimentares simples; 

● Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria 

e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um 

ecossistema; 



 

 

● Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de 

decomposição; 

● Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, 

combustíveis, medicamentos; 

● Propor medidas de prevenção, a partir do conhecimento das formas de 

transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e protozoários); 

● Identificar os pontos cardeais; 

● Comparar as indicações dos pontos cardeais e da localização de pessoas 

e objetos sobre o globo terrestre; 

● 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; 
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