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EMENTA (do Projeto Pedagógico)
Elaboração, testagem e análise crítica de propostas (métodos e recursos) de Ensino de Ciências ao nível fundamental,
considerando os eixos temáticos Vida e Ambiente e Tecnologia e Sociedade (evolução biológica das formas de vida, das
suas interações, da biodiversidade e dos ecossistemas; evolução do homem, da tecnologia e da sociedade; aspectos
econômicos, políticos, sociais e históricos sobre a questão ambiental). Desenvolvimento de trabalhos de campo em
parques urbanos e na cidade como método para desenvolver estes eixos temáticos de forma integrada. A análise de dados e
a comunicação científica no Ensino Fundamental.
OBJETIVOS (capacidades a serem desenvolvidas nos estudantes)
- Planejar, estruturar, avaliar propostas educativas (métodos e recursos) pautadas no Eixo temático Vida e Ambiente e
Tecnologia e Sociedade para o Ensino Fundamental, como alternativa de inserção na formação de professores, buscando a
construção de práticas inovadoras para o ensino de ciências nos currículos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Biomas e Ecossistemas Amazônicos. Climatologia. Relevo, solo e hidrografia. Necessidades vegetais e consequências nos
ecossistemas. Preparo de roteiros de práticas de campo. Conceito sobre conceitos; Definições; Informação e Vida;
Evolução da vida; Informação integrada em bandos de passarinhos, cardumes e na embriologia; Evolução da informação
durante a evolução da complexidade na vida; O homem e a informação; Matéria e Vida; Ciclagem de Nutrientes;
Fisiologia; a Estrutura da Matéria; Tabela Periódica; diferenças na composição da terra e de organismos; Matéria e
Energia; Origem do Universo; Energia nos ecossistemas e na vida; Outros conceitos relacionados: Entropia,
Complexidade, Tempo, Espaço, Ecossistemas, Ciência, Mito, Evolução, Civilização, Organização, Urbanização,
Relatividade, o Universo no cérebro mamífero e humano. Avaliação da Apresentação de MEIV e outros conceitos em
livros didáticos; Discussão do Filme Armas, Germes e Aço; Discussão do Filme Cidades; Desenvolvimento de trabalhos
de campo em parques urbanos e na cidade como método para desenvolver estes eixos temáticos de forma integrada. A
análise de dados e a comunicação científica no Ensino Fundamental. Discussão de Atividade de Campo no Bosque da
Ciência.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO (e.g. aulas teóricas, aulas práticas, discussões em sala de aula)
Aulas teóricas, discussões em sala de aula, preparo de roteiros de práticas de campo e práticas de campo.
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM (e.g. excursões, atividades em grupos, pesquisas na Internet)
Elaboração de Roteiros e páticas de campo.

RECURSOS AUXILIARES (quadro, retroprojetor, vídeos, datashow, laboratório, outros):
Quadro, Retroprojetor, Datashow e Vídeo
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO (especificar e determinar datas previstas aproximadas)
Exercícios escolares: EE1= Avaliações homeopáticas I; EE2= Avaliações homeopáticas II; EE3=
Roteiro e campo; Prova Final= Roteiro Final de Campo.
Ciente dos alunos (pelo menos 5 alunos)

Nós, alunos matriculados na disciplina atestamos que este plano de ensino foi apresentado em
sala de aula no início do período letivo.
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