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DISCIPLINA: Ciências nos Anos Iniciais 

 

CÓDIGO: PED01045 

CARGA HORÁRIA: 68 h 

 

 

 

CURSO: Pedagogia 

EIXOTEMÁTICO VIII: Paisagem, 

Espaço e território: lendo o mundo a 

partir do lugar 

 

EMENTA: Abordagem conceitual e metodológica de fenômenos físicos, químicos, 

biológicos e geológicos para os anos iniciais. Vida e ambiente. Relações entre matéria, 

energia, transformação e vida na organização dos ecossistemas. O ser humano como 

agente de transformação da natureza e sua relação com os demais seres vivos e 

componentes do ambiente. Uso e manejo de águas, solos e florestas. Saneamento 

básico e saúde: a promoção, qualidade e manutenção dos serviços. O corpo humano: 

biológico, cultural e emocional. 
 

 

OBJETIVOS: O curso será delineado com o objetivo de fazer com que o ensino de 

Ciências nos anos iniciais ocorra de forma reflexiva para uma prática efetiva em sala. 

 

Objetivos específicos: propiciar atividades didático-científicas direcionados para o 

ensino de Ciências nos anos iniciais; abordar conteúdos específicos do ensino de 

ciências; refletir sobre a importância dos aspectos socioculturais do ensino de ciências 

nos anos iniciais. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 1. Conceito dos fenômenos físicos, químicos, 

biológicos e geológicos nos anos iniciais; 2. Abordagens conceituais sobre vida e meio 

ambiente; 3. Noções básicas sobre ecossistema; 4. O ser humano e a natureza: aspectos 

fundamentais dessa relação; 5. A água e sua importância para o homem; 6. Solo: tipos 

e características principais; 7. Florestas: definição e classificação; 8. Saneamento 

básico e saúde: estrutura e funcionamento; 9. Os sistemas do corpo humano e suas 

características principais; 10. O ser humano como agente cultural e emocional. 
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