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PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR 
DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SUGERIDAS - 1º TRIMESTRE 

Área de conhecimento: Componente Integrador 

Componente curricular: Pensamento científico 
 

 

Título: Produzindo cópias 

 

Objetivo: Identificar a ocorrência de clonagem natural e artificial. 

Materiais: Computadores ou celulares com acesso a internet para pesquisa, lápis, borracha, 

papel, projetor de imagens, notebook, desktop ou central multimídia, e caixas de som. 

Local: Sala de aula. 

Desenvolvimento: Inicialmente, o professor irá identificar os conhecimentos prévios dos 

estudantes sobre clonagem. Para isso, o professor lançará algumas questões, que serão 

debatidas com a turma: 

 

● Vocês sabem o que são clones? 

● Qual é a importância da clonagem para os seres vivos?  

● Quais são os seres vivos que realizam a clonagem? 

 

Em seguida, o professor pedirá aos estudantes que pesquisem sobre as perguntas diagnósticas e 

comparem com as suas respostas. Na sequência, os estudantes compartilham seus registros 

com todos da turma e as suas aprendizagens. 

 

Após o momento de socialização dos registros, o professor exibe um vídeo explicando sobre os 

tipos de clonagem. 

● Tipos de Clonagem Natural, artificial, reprodutiva e terapêutica (disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fLlIi8hXErg).  

 

No final, o professor perguntará aos estudantes: Quais são os tipos de clonagem? Qual é o 

objetivo de cada tipo? Espera-se que os estudantes compreendam a importância da clonagem, 

em quais organismos ela ocorre e os seus tipos. 

 
Duração:50 minutos. 

Referências:  
Planeta biologia. Tipos de Clonagem Natural, artificial, reprodutiva e terapêutica. You tube.  

Disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=fLlIi8hXErg. Acesso em 23 jan. 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código: EF06CI05/ES 

Habilidade: Identificar e explicar a organização básica das células e seu papel como unidade 
estrutural e funcional dos seres vivos, representando-as por meio de modelos e simulações e 
reconhecendo-as como unidade básica da vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLlIi8hXErg
https://www.youtube.com/watch?v=fLlIi8hXErg
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Título: Como podemos organizar os seres vivos?    
 
 

Objetivo: Promover momentos de problematização, com base na análise de ilustrações e/ou 

modelos (físicos ou digitais), de que os organismos são um complexo arranjo de sistemas 

com diferentes níveis de organização. 

Materiais: Imagens representando o nível de organização dos seres vivos, projetor de 

imagens, notebook, desktop ou central multimídia, e caixas de som. 

Local: Sala de aula. 

Desenvolvimento:  

O professor deve dividir a turma em 4 a 5 grupos e distribuir imagens representando os níveis 

de organização da vida, de modo que os estudantes organizem essas imagens do nível 

atômico até a biosfera, com base nos conhecimentos prévios. Como sugestão o professor 

pode extrair as imagens deste material níveis de organização dos seres vivos (disponível no 

link: https://www.coladaweb.com/biologia/ecologia/niveis-organizacao) 

Depois o professor exibi os vídeos explicando o assunto: 

Níveis de organização dos seres vivos - parte 1 - Ensino Fundamental 

(https://www.youtube.com/watch?v=cuXz1R0mkHU) 

Níveis de organização dos seres vivos - parte 2 - Ensino Fundamental 

(https://www.youtube.com/watch?v=Vle69Jxrz44) 

 

Caso o professor não tiver condições de exibir os vídeos, ele pode explicar o assunto ou permitir 

que os estudantes realizem uma pesquisa. Após a apropriação do assunto pelos estudantes, 

haverá um momento para que eles possam verificar se a montagem da atividade corresponde 

ao conhecimento científico, modificando o que for necessário. No fim, os estudantes socializam 

a representação do nível de organização das imagens. Ao final da atividade, espera-se que os 

estudantes entendam que organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes 

níveis de organização, que aumenta a sua complexidade do átomo até a biosfera. 

 

Duração: 50 minutos. 

Referências: 
 

FÃS DA MENTE. Níveis de organização dos seres vivos - parte 1 - Ensino Fundamental 

(https://www.youtube.com/watch?v=cuXz1R0mkHU). Acesso em 23 jan. 2023. 

FÃS DA MENTE. Níveis de organização dos seres vivos - parte 2 - Ensino Fundamental 

(https://www.youtube.com/watch?v=Vle69Jxrz44). Acesso em 23 jan. 2023. 

TORRES, P.M. C. Níveis de organização dos seres vivos. Cola da web. Disponível em 

Código: EF06CI06/ES 

Habilidade: Identificar e reconhecer os diferentes níveis de organização dos seres vivos 
(tecidos, órgãos e sistemas), por meio da análise de ilustrações e/ou representações 
tridimensionais, incluindo o uso de mídias digitais, comparando as suas características, de 
modo a classificá-los em uma perspectiva evolutiva e concluir que são constituídos de um 
complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. 

https://www.coladaweb.com/biologia/ecologia/niveis-organizacao
https://www.youtube.com/watch?v=cuXz1R0mkHU
https://www.youtube.com/watch?v=Vle69Jxrz44
https://www.youtube.com/watch?v=cuXz1R0mkHU
https://www.youtube.com/watch?v=Vle69Jxrz44
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https://www.coladaweb.com/biologia/ecologia/niveis-organizacao. Acesso em 23 jan. 2023. 

 

 

 

https://www.coladaweb.com/biologia/ecologia/niveis-organizacao
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Título: Igualdade entre gêneros.   

 

Objetivo: Identificar situações de desigualdade entre os gêneros e refletir criticamente sobre o 
desrespeito ao outro.    

Materiais: computadores ou celulares com acesso a internet para pesquisa, lápis, borracha e 

papel. 

Local: Sala de aula. 

Desenvolvimento:  Para iniciar as reflexões sobre a desigualdade entre os gêneros, 

projete uma reportagem (disponível neste link: 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/desigualdade-de-

genero.htm#:~:text=Quanto%20%C3%A0%20desigualdade%20de%20g%C3%AAner

o,uma%20queda%20de%2011%20posi%C3%A7%C3%B5es). Caso não seja possível 

a projeção, acesse a reportagem direto no link e a imprima para os estudantes. 

Depois de apresentar as informações da reportagem, realize uma roda de conversa na 

qual os estudantes devem compartilhar situações de desigualdade entre os gêneros emitindo 

opinião a respeito do assunto. Para fomentar o debate, faça os seguintes questionamentos 

aos estudantes:  

1. Vocês percebem que existe discriminação e preconceito em relação a meninas e 

meninos?  

2. Existem profissões, por exemplo, que a sociedade acredita que mulheres não 

podem exercer?  

3. Vocês percebem que a sociedade costuma apontar que certas funções, cargos 

ou empregos sejam ocupados por mulheres ou por homens? 

Caso perceba a necessidade de ampliar as discussões, sugerimos esta atividade extra: 

apresente o gráfico indicado nesta reportagem sobre a desigualdade salarial entre 

homens e mulheres:  

https://www.fundobrasil.org.br/blog/como-estamos-combatendo-a-desigualdade-

salarial/#:~:text=Em%202021%2C%20a%20diferen%C3%A7a%20salarial,para%20ex

ercer%20a%20mesma%20fun%C3%A7%C3%A3o.  

 

Por fim, os estudantes compartilham as informações, discutem e refletem criticamente o 

assunto. Pergunte aos estudantes se eles concordam, se sabem os motivos que levam 

a essa desigualdade salarial, se sabem quanto ganha alguma mulher e algum homem 

Código: EF08CI11/ES  
Habilidade: Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade 
humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética), reconhecendo, compreendendo e  discutindo 
aspectos como o cuidado e o respeito a si mesmo e ao outro, a construção da identidade 
social e cultural, a afetividade e a compreensão dos aspectos culturais envolvidos na 
sexualidade humana. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/desigualdade-de-genero.htm#:~:text=Quanto%20%C3%A0%20desigualdade%20de%20g%C3%AAnero,uma%20queda%20de%2011%20posi%C3%A7%C3%B5es
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/desigualdade-de-genero.htm#:~:text=Quanto%20%C3%A0%20desigualdade%20de%20g%C3%AAnero,uma%20queda%20de%2011%20posi%C3%A7%C3%B5es
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/desigualdade-de-genero.htm#:~:text=Quanto%20%C3%A0%20desigualdade%20de%20g%C3%AAnero,uma%20queda%20de%2011%20posi%C3%A7%C3%B5es
https://www.fundobrasil.org.br/blog/como-estamos-combatendo-a-desigualdade-salarial/#:~:text=Em%202021%2C%20a%20diferen%C3%A7a%20salarial,para%20exercer%20a%20mesma%20fun%C3%A7%C3%A3o
https://www.fundobrasil.org.br/blog/como-estamos-combatendo-a-desigualdade-salarial/#:~:text=Em%202021%2C%20a%20diferen%C3%A7a%20salarial,para%20exercer%20a%20mesma%20fun%C3%A7%C3%A3o
https://www.fundobrasil.org.br/blog/como-estamos-combatendo-a-desigualdade-salarial/#:~:text=Em%202021%2C%20a%20diferen%C3%A7a%20salarial,para%20exercer%20a%20mesma%20fun%C3%A7%C3%A3o
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que conheçam para comparar os dados. 

 

Duração: 50 minutos. 

 

Referências:  

 

PERSICH, G. D. O. Igualdade entre os gêneros. Nova escola. Disponível em:  

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/ciencias/igualdade-entre-os-

generos/2094. Acesso em 23 de jan. 2023. 

 

PERSICH, G. D. O.; GERALDI, A.M.; SOUZA, J.M. Dimensões da sexualidade humana. Nova 

escola. Disponível em: https://novaescola.org.br/planos-de-

aula/fundamental/8ano/ciencias/dimensoes-da-sexualidade-humana/1874. Acesso em 23 jan. 

2023. 

 

 

 

Título: Produzindo as cartas sobre as nossas cidades.   
 
 

Objetivos: produzir cartas sobre a paisagem dos lugares onde os estudantes vivem. 
Materiais: lápis, caneta, papel e computadores ou celulares com acesso a internet para 
pesquisa 

Local: Sala de aula. 

Código: EF06GE01/ES 

Habilidade: Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência (bairro, cidade, 
estado) e os usos desses lugares em diferentes tempos, aprofundando os conceitos de 
paisagem e lugar, problematizando a produção e considerando os aspectos econômico, 
social, cultural e natural. Destacando suas singularidades e o que o diferencia e aproxima de 
outros lugares. 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/ciencias/igualdade-entre-os-generos/2094.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/ciencias/igualdade-entre-os-generos/2094.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/ciencias/dimensoes-da-sexualidade-humana/1874
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/ciencias/dimensoes-da-sexualidade-humana/1874
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Desenvolvimento: O professor deve iniciar a aula explicando que os estudantes terão o 

desafio de escrever cartas sobre a cidade onde eles vivem. Para isso, investigue se os 

estudantes conhecem este tipo de gênero textual ou se é necessário aprofundar. Faça 

perguntas:  

1. Alguém já escreveu ou leu cartas?  

2. Quais os tipos de carta vocês conhecem? Elas possuem os mesmos objetivos? 

3. Vocês acham que escrever carta pode ser um meio de expressar desejos, sonhos, 

conhecimentos e ideias? 

Se a turma não tiver conhecimento com o gênero carta, aprofunde o tema. Depois estimule a 

turma a pensar nos temas abordados nas cartas, realizando perguntas:  

1. O que eu quero falar sobre a minha cidade? 

2. O que há de problema na cidade e eu gostaria de contar para as outras pessoas? 

3. Quais ações podem ser feitas para que esse problema esteja solucionado no futuro? 

4. O que há de sucesso na cidade e eu gostaria de contar para as outras pessoas? 

5. Quais ações foram realizadas para chegar ao sucesso? 

6. O que mudou na paisagem da cidade onde vivemos que favoreceu a qualidade de vida da 

população? O que desfavoreceu? 

7. Como tentar desconstruir os estereótipos da cidade onde vivo? 

 

Os estudantes podem buscar algumas informações para enriquecer a escrita da carta. No 

final, os estudantes leem as cartas produzidas para a turma. O professor pode também 

publicar os trabalhos dos estudantes nas redes sociais para que toda a comunidade escolar 

tenha acesso. Para isso, informe aos estudantes essa ação. 

 

Duração: 100 minutos. 

Referências: 
  PAZ, A. P. Planejando a produção de cartas sobre a nossa cidade. Nova escola. Disponível 
em:  https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/educacao-
empreendedora/planejando-a-producao-de-cartas-sobre-a-nossa-cidade/6446. Acesso em 23 
de jan. 2023. 
 
 

Título: De onde vem nossa água potável? 
 
 

Objetivo: Pesquisar as principais bacias hidrográficas em sua região e identificar aquelas que 

fazem parte do abastecimento de água potável em sua cidade. 

Materiais: lápis, caneta, papel e computadores ou celulares com acesso a internet para 
pesquisa. 
Local: Sala de aula. 

Desenvolvimento: O professor no primeiro momento deve realizar o levantamento dos 
conhecimentos prévios dos estudantes perguntando:   

1. Na cidade onde vivem (ou perto) possui algum rio?   

2. Os rios estão poluídos? Se sim, quem são os responsáveis por esta poluição?  

3. Como estão as suas margens? Como deve ser viver nesse local? Se tiver casas, essas 

Código: EF06GE12/ES 

Habilidade: Localizar as principais bacias hidrográficas do Brasil e Identificar o consumo dos 
recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando 
as transformações nos ambientes urbanos. 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/educacao-empreendedora/planejando-a-producao-de-cartas-sobre-a-nossa-cidade/6446
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/educacao-empreendedora/planejando-a-producao-de-cartas-sobre-a-nossa-cidade/6446
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casas deveriam estar aí? Por quê? 

4. Na cidade onde vivem, existe algum rio canalizado? Se existe ou não existe, pergunte a 
causa.  

5. É comum esse tipo de solução para os rios urbanos? Por quê? 

 

Depois do diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes, incentivar os estudantes, 

em grupos, a pesquisarem as principais bacias hidrográficas em sua região e identificar 

aquelas que fazem parte do abastecimento de água potável em sua cidade. Os estudantes 

socializam os conhecimentos com toda a turma. 

 
Duração: 50 minutos. 

Referências: 
GARAGORRY, R.R. A complexa relação entre a cidade e seus rios. Nova escola. Disponível 

em:  https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/geografia/a-complexa-relacao-

entre-a-cidade-e-seus-rios/5688. Acesso em 23 de jan. 2023. 

 

 

Título: Classificação de polígonos.   
 

Objetivos: Classificar polígonos presentes em placas de sinalização de transito com base na 
medida de seus ângulos, paralelismo e perpendicularismo dos lados. 
Materiais: imagens de placas de trânsito, lápis, borracha, papel e caneta. 

Local: Sala de aula. 

Desenvolvimento: Inicialmente, alertar os estudantes sobre os acidentes de trânsitos e a 
importância da observação das placas de sinalização tanto pelos motoristas quanto pelos 
pedestres.  Posteriormente, levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os 
polígonos. Em seguida, o professor deve imprimir as figuras das placas de trânsito e os 
estudantes, em grupos, devem classificar o tipo de polígono com base na medida de seus 
ângulos, paralelismo e perpendicularismo dos lados. No fim, os estudantes compartilham os 
seus resultados. 

 

 

 

Código: EF06MA18  
Habilidade: Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e classificálos em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano 
como em faces de poliedros. 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/geografia/a-complexa-relacao-entre-a-cidade-e-seus-rios/5688
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/geografia/a-complexa-relacao-entre-a-cidade-e-seus-rios/5688
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Placas de trânsito para impressão 

 

Duração: 50 minutos. 

Referências:  

SILVA, R.M.; SILVA, R.S. TRANSVERSALIDADE: O ENSINO DE FORMAS GEOMÉTRICAS 
A PARTIR DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. In V congresso internacional das 
licenciaturas. 2018. Disponível em: 
https://cointer.institutoidv.org/inscricao/pdvl/uploadsAnais/transversalidade--o-ensino-de-
formas-geom%C3%A9tricas-a-partir-de-placas-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-de-
tr%C3%A2nsito.pdf. Acesso em 23 de jan. 2023. 

 

Título: Calculando o volume de um aquário.   
 

Objetivo: Resolver problemas de volume que envolvam as transformações de unidades. 

Materiais: Régua, lápis, borracha, papel e caneta. 

Local: Sala de aula. 

Desenvolvimento: Inicie a aula relembrando que as seguintes relações 1 m3 = 1 000 L; 

1 L = 1 dm3 e 1ml=1cm3. Essas conversões com unidades de medida podem ser 

retomadas a partir de perguntas sobre experiências anteriores com o tema.  

Desafio 1: Organize os alunos em duplas e proponha a seguinte situação-problema: um 

aquário em forma de paralelepípedo tem medidas internas de 80 cm de largura, 90 cm 

de profundidade e 60 cm de altura. Deve-se enchê-lo de água até faltarem 10 cm para a 

borda superior do aquário. Pergunte aos alunos, reservando um tempo para que 

resolvam as questões:  

• Qual é a medida da capacidade do aquário, em litros?  

• Qual é a medida do volume de água colocado no aquário?  

Ao final do desafio, discuta as respostas diferentes, valorizando todos os raciocínios e 

os jeitos diferentes de resolver o mesmo problema. Ainda considerando o aquário do 

primeiro problema, enuncie um segundo desafio: “O aquário deve ser limpo e sua água 

transferida para pequenos recipientes na forma de paralelepípedos com medidas das 

dimensões de base de 20 cm x 30 cm e medida da altura de 25 cm. No entanto, deve-

Código: EF06MA24  
Habilidade: Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas como comprimento, 
massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos 
formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em 
contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. 

https://cointer.institutoidv.org/inscricao/pdvl/uploadsAnais/transversalidade--o-ensino-de-formas-geom%C3%A9tricas-a-partir-de-placas-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-de-tr%C3%A2nsito.pdf
https://cointer.institutoidv.org/inscricao/pdvl/uploadsAnais/transversalidade--o-ensino-de-formas-geom%C3%A9tricas-a-partir-de-placas-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-de-tr%C3%A2nsito.pdf
https://cointer.institutoidv.org/inscricao/pdvl/uploadsAnais/transversalidade--o-ensino-de-formas-geom%C3%A9tricas-a-partir-de-placas-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-de-tr%C3%A2nsito.pdf
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se deixar 5 cm entre o nível da água e a borda do recipiente. Quantos recipientes serão 

necessários?” Novamente, socialize os resultados, discutindo todas as formas da 

resolução do problema. 

Duração: 100 minutos. 
 
Referências:  

GOUVEIRA, R. : Medidas de Volume; https://www.todamateria.com.br/medidas-de-
volume/. Acesso em 24 de jan. 2023. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/medidas-de-volume/
https://www.todamateria.com.br/medidas-de-volume/
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