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ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

TERRA, VIDA E COSMO 

Unidade Curricular: Ciência Tecnologia & Saúde  1° Trimestre – 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: Licenciatura em Biologia e 
Ciências Biológicas 

Módulo: Seres vivos e a evolução do Universo 

Eixo Estruturante Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

 

 
 

 
 
Investigação Científica 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Processos criativos 

 
Morfologia Animal Comparada 
 
Comparação entre características morfológicas 
dentro dos principais grupos de Invertebrados  

 
Comparação entre características morfológicas 

dentro dos principais grupos de Vertebrados  
 

Comparação entre características morfológicas de 
vertebrados e Invertebrados  
 

Órgãos e estruturas vestigiais 
 
 

 

EMIFCNT01 Investigar e analisar situações- problema 
e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos 
da natureza e/ ou de processos tecnológicos, 

considerando dados e informações disponíveis em 
diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e 

aplicativos digitais. 
 
EMIFCNT02 Levantar e testar hipóteses sobre variáveis 

que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza 
e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais, utilizando 
procedimentos e linguagens adequados à investigação 
científica.  

 
EMIFCNT03 Selecionar e sistematizar, com base em 

estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 
informações sobre a dinâmica dos fenômenos da 

natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando 
os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante 

argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos 
recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar 

conclusões com o uso de diferentes mídias. 

 
EMIFCNT04 Reconhecer produtos e/ou processos 

criativos por meio de fruição, vivências e reflexão 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

TERRA, VIDA E COSMO 

crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou 

de processos tecnológicos, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de 

simulação e de realidade virtual, entre outros). 
  

EMIFCNT05 Selecionar e mobilizar intencionalmente 
recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza 
para resolver problemas reais do ambiente e da 

sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes 
de informação.  

 
EMIFCNT06 Propor e testar soluções éticas, estéticas, 
criativas e inovadoras para problemas reais, 

considerando a aplicação de design de soluções e o uso 
de tecnologias digitais, programação e/ou pensamento 

computacional que apoiem a construção de protótipos, 
dispositivos e/ou equipamentos, com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida e/ou os processos 

produtivos. 

 
Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

Neste módulo as habilidades de todos os componentes estão alinhadas de modo a contemplar a temática “Seres vivos e a evolução do 

Universo“ no primeiro trimestre a unidade curricular aborda a morfologia animal e as diferenças e semelhanças presente entre os 
principais grupos animais. 

 
A unidade Que haja Luz, aborda teorias de surgimento do Universo serão vistas pela perspectiva Física, envolvendo os conceitos de 
constituição da matéria, força eletromagnética e força gravitacional, enquanto em Do micro ao macro: A química está em tudo? as 

habilidades são voltadas para objetos de conhecimento como: temas como: a Composição química dos corpos celestes, a descoberta de 
novos elementos, assim como a associação desses elementos na estrutura dos organismos vivos e a utilização desses elementos pela 

espécie humana. 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

TERRA, VIDA E COSMO 

Temas Integradores 

TI03 Educação Ambiental 
 

TI11 Trabalho, Ciência e Tecnologia 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

 Ainda não foram divulgados os cadernos metodológicos para as habilidades presentes neste trimestre. 

Material Complementar 

Espírito Santo (Estado). Secretaria de Educação.Terra, Vida e Cosmo: ciências da natureza e suas tecnologias: volume II / 

Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU), Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental (AE11). - Vitória, ES: 
SEDU, 2022. (Coleção Itinerários de Aprofundamento do Ensino Médio).  Disponível em: 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/itinerarios/ 

LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.1. Ed. Saraiva, 2016 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto, vol.1. Ed.Moderna, 2013 

LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.2. Ed. Saraiva, 2016 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto, vol.2. Ed.Moderna, 2013 

LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.3. Ed. Saraiva, 2016 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto, vol.3. Ed.Moderna, 2013 

TOMPKINS, P.; BIRD, C. A vida secreta das plantas. Círculo do Livro, pp. 175- 189. 

 

Sites 

https://www.arvore.com.br/ 

www.sobiologia.com.br 

www.planetabio.com 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/itinerarios/
https://www.arvore.com.br/
http://www.sobiologia.com.br/
http://www.planetabio.com/


 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

TERRA, VIDA E COSMO 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/ 

 

 

 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/


 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

HUMANIDADES E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

Unidade Curricular: A espécie humana e a relação com os recursos 

naturais 
1° Trimestre – 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: Biologia e Ciências Biológicas Módulo: O Desenvolvimento da Vida na Terra 

Eixo Estruturante Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

 
Investigação 

Científica 

 
 

 
 
 

 
Processos Criativos 

 
 
• Homo sapies sapies e seus ancestrais 

• Teoria sobre o surgimento da espécie humana 
• Diferentes espécies pertencentes ao 

• gênero Homo; 
• Evolução da espécie Humana. 

 
EMIFCNT01 Investigar e analisar situações- problema 
e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos 

da natureza e/ ou de processos tecnológicos, 
considerando dados e informações disponíveis em 

diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e 
aplicativos digitais.  
 

EMIFCNT02 Levantar e testar hipóteses sobre variáveis 
que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza 

e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais, utilizando 
procedimentos e linguagens adequados à investigação 

científica.  
 

EMIFCNT03 Selecionar e sistematizar, com base em 
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 

informações sobre a dinâmica dos fenômenos da 
natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando 

os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante 
argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos 

recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar 
conclusões com o uso de diferentes mídias. 
 

EMIFCNT04 Reconhecer produtos e/ou processos 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

HUMANIDADES E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica 

sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de 
processos tecnológicos, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de 
simulação e de realidade virtual, entre outros).  

 
EMIFCNT05 Selecionar e mobilizar intencionalmente 
recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza 

para resolver problemas reais do ambiente e da 
sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de 

informação.  
 
EMIFCNT06 Propor e testar soluções éticas, estéticas, 

criativas e inovadoras para problemas reais, 
considerando a aplicação de design de soluções e o uso 

de tecnologias digitais, programação e/ou pensamento 
computacional que apoiem a construção de protótipos, 
dispositivos e/ou equipamentos, com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida e/ou os processos 
produtivos. 

Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

Neste módulo as habilidades de todos os componentes estão alinhadas de modo a contemplar a temática “O Desenvolvimento da Vida 

na Terra” no primeiro trimestre a unidade curricular trajetória da espécie humana em relação à sua apropriação do espaço e dos recursos 
naturais. 

 
A unidade O Percurso filosófico sobre a Evolução humana, aborda reflexões filosóficas em virtude do conceito evolutivo do ser 
humano., enquanto em Trajetórias humanas na História as habilidades são voltadas objetos de conhecimentos relacionados ao 

desenvolvimento da vida na terra, sob a perspectiva do movimento humano em âmbito local, nacional e mundial, ao longo de toda 
História desde sua origem, formação das comunidades e estados com todas as suas características culturais. 

Temas Integradores 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

HUMANIDADES E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

TI03 Educação Ambiental 

TI11 Trabalho, Ciência e Tecnologia 
Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

Ainda não foram divulgados os cadernos metodológicos para as habilidades presentes neste trimestre. 

Material Complementar 

Espírito Santo (Estado). Secretaria de Educação. Humanidades e Relações Socioambientais: aprofundamento de ciências 
humanas e sociais aplicadas (CHSA) e de ciências da natureza e suas tecnologias (CN): volume VIII / Secretaria de Estado da 

Educação do Espírito Santo (SEDU), Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental (AE11). - Vitória, ES: SEDU, 2022. (Coleção 
Itinerários de Aprofundamento do Ensino Médio) 

LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.1. Ed. Saraiva, 2016. 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto. vol.1. Ed. Moderna, 2013. 

LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.2. Ed. Saraiva, 2016. 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto. vol .2. Ed. Moderna, 2013. 

LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.3. Ed. Saraiva, 2016. 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto. vol.3. Ed. Moderna, 2013. 

TOMPKINS, P.; BIRD, C. A vida secreta das plantas. Círculo do Livro, pp. 175-189. 

www.sobiologia.com.br 

www.planetabio.com 

https://www.scielo.br 

https://www.arvore.com.br 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/ 

 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS LINGUAGENS 

Unidade Curricular: Morfologia Humana e Atividades Físicas 1° Trimestre – 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: Biologia e Ciências Biológicas Módulo: O Corpo e as Atividades Físicas 

Eixo Estruturante Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

 

Investigação Científica 
 
 

 
 

 
Processos Criativos 

 

 
 
Morfologia Externa & Exercícios 

 
• Estrutura óssea  

 
• Tecido Muscular 

 

• Doenças que afetam o sistema locomotor 
(artrites, artroses...). 

 
 

 

 

EMIFCNT01 Investigar e analisar situações- problema 

e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos 
da natureza e/ ou de processos tecnológicos, 
considerando dados e informações disponíveis em 

diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e 
aplicativos digitais.  

 
EMIFCNT02 Levantar e testar hipóteses sobre variáveis 
que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza 

e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais, utilizando 

procedimentos e linguagens adequados à investigação 
científica. 
 

EMIFCNT03 Selecionar e sistematizar, com base em 
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 

campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 
informações sobre a dinâmica dos fenômenos da 
natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando 

os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante 
argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos 

recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar 
conclusões com o uso de diferentes mídias. 

 
EMIFCNT04 Reconhecer produtos e/ou processos 
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica 

sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS LINGUAGENS 

processos tecnológicos, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de 
simulação e de realidade virtual, entre outros).  

 
EMIFCNT05 Selecionar e mobilizar intencionalmente 

recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza 
para resolver problemas reais do ambiente e da 
sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de 

informação.  
 

EMIFCNT06 Propor e testar soluções éticas, estéticas, 
criativas e inovadoras para problemas reais, 
considerando a aplicação de design de soluções e o uso 

de tecnologias digitais, programação e/ou pensamento 
computacional que apoiem a construção de protótipos, 

dispositivos e/ou equipamentos, com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida e/ou os processos 
produtivos. 

Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

Neste módulo as habilidades de todos os componentes estão alinhadas de modo a contemplar a temática “O corpo e as Atividades 
Físicas”, no primeiro trimestre a unidade curricular aborda as definições de fontes de energias, as principais utilizadas pela espécie 
humana e os impactos gerados pela utilização dessas fontes.  

 
A unidade Química e Esporte, aborda os processos químicos envolvidos na prática dos esportes, enquanto em Rompendo os limites do 

Esporte as habilidades abordam o esporte em suas dimensões anatômicas, fisiológicas e cinesiológicas do movimento, por meio de 
abordagens práticas e conceituais. 

Temas Integradores 

TI04 Educação Alimentar e Nutricional 
TI11 Trabalho, Ciência e Tecnologia 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS LINGUAGENS 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

 Ainda não foram divulgados os cadernos metodológicos para as habilidades presentes neste trimestre. 

Material Complementar 

Espírito Santo (Estado). Secretaria de Educação.  Aprofundamento esporte, a ciência e suas Linguagens: área de ciências da 

natureza e suas tecnologias e linguagens e suas tecnologias: volume V / Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU), 
Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental (AE11). - Vitória, ES: SEDU, 2022. (Coleção Itinerários de Aprofundamento do Ensino 
Médio). Disponível em: https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/itinerarios/ 

LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.1. Ed. Saraiva, 2016. 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto. vol.1. Ed. Moderna, 2013. 

LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.2. Ed. Saraiva, 2016. 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto. vol.2. Ed. Moderna, 2013. 

LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.3. Ed. Saraiva, 2016. 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto. vol.3. Ed. Moderna, 2013. 

Sites 

www.sobiologia.com.br 

www.planetabio.com 

https://www.scielo.br 

https://www.arvore.com.br 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/itinerarios/

