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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

 ANO: 6° 

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 6° ano contemplam os objetos de conhecimento referentes às 

misturas homogêneas e heterogêneas e tranformações químicas. Organização á 

nível celular e sitemas nervoso. Estrutura da Terra e os movimentos dos Astros. 

OBJETIVOS GERAIS 

 

● Observar, reconhecer e identificar características de diferentes materiais e 

suas misturas; 

● Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de 

práticas experimentais;  

● Identificar processos de separação de materiais; 

● Identificar os tipos de medicamentos e de outros materiais sintéticos; 

● Identificar e explicar a organização básica das células e seu papel como 

unidade estrutural e funcional dos seres vivos; 

● Identificar e reconhecer os diferentes níveis de organização dos seres vivos; 

● Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e 

sensoriais do corpo; 

● Explicar a importância da visão na interação dos seres vivos com o meio; 

● Identificar as partes e estruturas do sistema esquelético e muscular; 



 

 

● Identificar e classificar as substâncias psicoativas lícitas e ilícitas; 

● Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra; 

● Identificar diferentes tipos de rocha; 

● Selecionar argumentos a partir da identificação, da comparação e do 

reconhecimento de evidências que expliquem os modelos representativos da 

forma real da Terra; 

● Inferir que as variações da radiação solar em cada região, ao longo do dia e 

em diferentes períodos do ano; 

● Reconhecer que o movimento de pessoas e objetos possuem diferentes 

explicações; 

● Relacionar o estado de movimento de pessoas e objetos à ação de forças 

aplicadas. 
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