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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

 ANO: 5° 

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 5° ano conteplam objetos de conhecimento voltados para 

ecologia, como ciclo da água e reciclagem. Fisiologia humana e disturbios 

alimentares. Movimentos dos astros e intrumentos óticos. 

OBJETIVOS GERAIS 

● Identificar e relatar os materiais que constituem diferentes objetos ao 

explorar fenômenos da vida cotidiana; 

● Identificar os estados físicos da água e os processos de mudanças de 

estado (fusão, vaporização, solidificação, liquefação e sublimação); 

● Identificar causas e efeitos sobre o equilíbrio ambiental, relacionados à 

cobertura vegetal; 

● Reconhecer os tipos de recursos naturais e de corpos d’água presentes 

em seu ambiente; 

● 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; 

● Identificar e descrever as partes que compõem o sistema digestório e o 

respiratório; 



 

 

● Identificar e descrever as partes que compõem o sistema circulatório e 

excretor; 

● Descrever os seus hábitos alimentares, comparando com os de seus 

colegas e com o que é considerado ideal para a manutenção da saúde do 

organismo; 

● Identificar e reconhecer hábitos de vida, em especial os alimentares, 

discutindo a ocorrência, entre crianças e jovens, de distúrbios nutricionais 

e/ou psicológicos; 

● Associar o movimento diário do sol e dos demais astros celestes ao 

movimento de rotação da Terra; 

● Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação 

e no registro das formas aparentes da lua no céu; 

● 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). 
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