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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 9° ano contemplam objetos de conhecimento voltados para 

Matérias suas propriedades e tranfomações; luz e radiações 

eletromagnéticas.. Genética básica e evolução, e em Terra e Universo temos 

conceitos básicos de astronomia. 

OBJETIVOS GERAIS 

 

● Classificar as radiações eletromagnéticas; 

● Discutir e avaliar o papel do avanço tecnológico na aplicação da radiação 

eletromagnética; 

● Associar os gametas à transmissão das características hereditárias; 

● Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade; 

● Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin; 

● Discutir a evolução e a diversidade das espécies; 

● Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação 

da biodiversidade e do patrimônio nacional; 

● Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas 

ambientais da cidade ou da comunidade; 



 

 

● Descrever a composição e a estrutura do sistema solar; 

● Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da 

Terra, do sol ou do sistema solar às necessidades de distintas culturas; 

● Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora 

da Terra; 

● Analisar o ciclo evolutivo do sol. 
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