
 

Norteadores da Prática Educativa  – Educação de Jovens e Adultos 

Componente Curricular: Ciências 

A Educação de Jovens e Adultos tem como finalidade a reparação de uma dívida social 

para os que, por diferentes motivos, não tiveram acesso aos saberes institucionalizados, 

instrumentos estes fundamentais para uma presença significativa na convivência social, a fim 

de garantir a igualdade entre todos os cidadãos. 

Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos se constitui compromisso de política 

pública firmando um caminho de desenvolvimento para seus estudantes, para que estes 

tenham a oportunidade de atualizar seus conhecimentos, vivenciando situações que possam 

mostrar e desenvolver suas habilidades, trocar experiências, e, principalmente, ter acesso a 

novas oportunidades de trabalho e cultura. Para isso, devemos considerar as premissas da 

EJA quando pensamos na elaboração do currículo, este necessita exercer as funções 

“reparadora” (acesso ao direito negado), “equalizadora” (retomada dos estudos a fim de 

igualdade de oportunidades) e “qualificadora” (educação permanente). 

Os estudantes da EJA apresentam suas trajetórias humanas, sociais, culturais e 

cognitivas, e estas devem ser consideradas quando pensamos na elaboração do currículo. 

É necessário um olhar atento para o perfil dos sujeitos dessa modalidade de ensino, 

sujeitos esses de direitos sociais, de direito à educação e de direito a uma escola que entenda 

suas reais necessidades e contribua na sua formação cidadã, atribuindo valor e sentido à 

aprendizagem, contemplando suas especificidades. Portanto não são conteúdos definidos a 

priori que serão desenvolvidos, mas estes emergirão das necessidades dos estudantes. 

Outro ponto a ser considerado quando pensamos na Educação de Jovens e Adultos é a 

organização dos tempos e espaços na escola, não confundindo com educação a distância ou 

semipresencial, a fim de propiciarmos aprendizagens significativas e vinculadas às práticas 

sociais, para que o estudante consiga fazer uso dessas aprendizagens em seu contexto social 

e transformar sua realidade. 

O professor tem o papel de mediador do conhecimento, e cabe a ele identificar e 

valorizar o que os estudantes trazem no seu repertório de vida, utilizando esse repertório para 

tornar o conteúdo escolar significativo. 
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O componente Curricular de Ciências da Natureza tem relação com a formação integral 

dos estudantes, não somente nos aspectos científicos, mas éticos, políticos, sociais e culturais, 

uma vez que a sociedade está organizada com base no desenvolvimento político e tecnológico. 

Esta formação integral é importante para o estudante compreender e tomar decisões sobre 

temas e situações cotidianas ligadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, a fim de 

promover melhorias e minimizar desequilíbrios na natureza e sociedade. 

Este componente curricular deve proporcionar aos estudantes o contato com processos, 

práticas e procedimentos da investigação científica para que sejam capazes de intervir na 

sociedade. Neste percurso, as vivências e interesses dos estudantes sobre o mundo natural e 

tecnológico devem ser valorizados. 

O desenvolvimento do trabalho didático, com os temas e objetos de conhecimento da 

ciências da natureza, têm como objetivo o desenvolvimento das competências específicas da 

área.  

A área de Ciências da Natureza está dividida em três unidades temáticas. São 

elas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. 

Matéria e Energia: contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e 

tipos de energia utilizados na vida em geral, para assim pensar na construção de conhecimento 

sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Assim essa unidade envolve 

estudos sobre os usos e processamento de recursos naturais e energéticos utilizados na 

geração de outros materiais e energias. Os estudantes devem compreender as interações e 

transformações da matéria e energia, resultantes da ação de fatores físicos, químicos, 

biológicos e sociais. 

Vida e Evolução: sugere o estudo de questões relacionadas aos seres vivos, ressaltando 

suas características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e social, os elementos 

essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que geram a 

diversidade de formas de vida no planeta. Os estudantes devem compreender as relações e  

interdependência entre os seres vivos, desenvolvendo atitudes sustentáveis, além de conhecer 

seu próprio organismo, entendendo seu funcionamento e agindo com responsabilidade em 

relação à sua vida. 

Terra e Universo: compreender as principais características do Universo. Reforçando  

que a construção de conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu em diferentes formas e 

distintas culturas ao longo da história, a fim de valorizar as contribuições de todos os povos. O 

estudante deve perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles. 

Para atingir as competências específicas de Ciências da Natureza, devemos 

desenvolver no processo ensino/aprendizagem as habilidades específicas sugeridas na BNCC, 

e considerar as vivências de nossos estudantes para tal. Podemos trabalhar com a 



problematização, com o resgate das experiências e vivências dos estudantes, propor 

processos de investigação, exemplificando problemas e interpretando fenômenos, discutir e 

informar os novos conhecimentos adquiridos, usar os novos conhecimentos no cotidiano, e 

avaliar sempre, valorizando condutas, atitudes e a participação dos estudantes. 

Para atingir os objetivos propostos em relação às competências e habilidades 

específicas, devemos propor experimentos, desafios, projetos, entrevistas, produção e 

interpretação de textos, imagens,  gráficos, tabelas, debates, entre outros, com a utilização de 

recursos de multimídias. 

Ações como essa favorecem o protagonismo estudantil, tecendo um currículo que 

articule-se a um projeto de formação para a cidadania crítica, fundamentado no ideal de 

consolidação de uma sociedade efetivamente democrática, baseada nos valores de justiça 

social, superação das desigualdades, inclusão, respeito à diversidade, o que se torna diferente 

de um currículo que se restringe apenas à preparação para a escolaridade seguinte. A 

elaboração de um currículo de Ciências Naturais para a Educação de Jovens e Adultos 

fundamenta-se na compreensão de currículo como práxis, o que implica a superação da ideia 

de currículo como listagem de conteúdos a serem ensinados. Nesse contexto, a educação, 

como direito social, tem um importante papel a cumprir, pois é ela que irá contribuir para a 

formação de sujeitos capazes de participar da construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. 

As atividades de ciências pressupõem a participação ativa do estudante no processo de 

aprendizagem, elas podem ser utilizadas para exploração do ambiente, para a sistematização 

ou comunicação dos conhecimentos sobre o conteúdo específico do currículo escolar. A 

problematização, elaboração de hipóteses e a observação de objetos e fenômenos naturais 

são indispensáveis para a formação científica em todos os níveis de ensino.  

Desta forma, o professor será um orientador crítico da aprendizagem, possibilitando que 

os alunos venham a ter uma visão mais adequada dos conhecimentos científicos em diferentes 

contextos que trarão resultados em sua vida social e cultural. É importante ressaltar que 

quando pensamos no ensino de ciências devemos nos pautar pela construção conceitual, 

através de diferentes situações problematizadoras. Pensar um mesmo conceito em diferentes 

contextos auxilia na construção de generalizações. 

Devemos possibilitar ao estudante refletir sobre o mundo que vive, proporcionando 

maior compreensão do ambiente e da ação humana, buscando gerar atitudes equilibradas, de 

valorização e respeito ao ambiente e a vida, para que assim os estudantes possam interferir na 

realidade, visando à melhoria de suas condições de vida e da comunidade no geral.  

É importante considerar os diversos problemas socioambientais em que vivemos como 

poluição, fome, doenças, desmatamento, entre outros. Dessa forma as competências aplicadas 

através de ciências da natureza, são urgentes para a qualidade de vida no planeta hoje. 



Além disso, é de extrema importância que os estudantes compreendam o ser humano 

como parte do meio ambiente e que possam influenciá-lo de maneira positiva e, assim, 

também serem influenciados por esse meio. Desta maneira, estaremos não somente 

ensinando disciplinas nas escolas e sim formando cidadãos que terão capacidade de promover 

mudanças significativas em suas realidades. 

Nesse sentido, a atividade experimental que se pretende precisa ser desenvolvida sob a 

orientação do professor, a partir de questões investigativas que tenham familiaridade com 

aspectos da vida dos estudantes e que se constituam em problemas reais e desafiadores, 

realizando-se a verdadeira práxis, num processo contínuo de ação-reflexão com o objetivo de ir 

além da observação direta das evidências e da manipulação dos materiais. A atividade 

experimental deve oferecer condições para que os alunos possam levantar e testar suas ideias 

e suposições sobre os fenômenos científicos que ocorrem no seu entorno.  

A alfabetização científica é uma grande aliada da formação cidadã dos estudantes, já 

que tem como objetivo a apropriação dos conhecimentos científicos por parte dos alunos. Ela 

visa promover mudanças a fim de proporcionar benefícios para as pessoas, para a sociedade e 

para o meio ambiente. 

Nos Grupos de Trabalho por Componente Curricular realizados no ano de 2019, os 

professores sugeriram algumas habilidades a serem trabalhadas por ano com os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, pois assim proporcionaremos ao aluno maior tempo para 

aquisição dos conhecimentos necessários para a continuidade de seus estudos. 

Reforçamos previamente que as habilidades aqui elencadas são sugestões, pois o 

planejamento para a Educação de Jovens e Adultos deve considerar o perfil dos estudantes, 

suas vivências e expectativas, e estas mudam de um semestre para o outro.  

Além das sugestões aqui elencadas, os professores que lecionam neste segmento 

podem usar como subsídio para seu planejamento semestral a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ou Currículo Paulista. 

 

  



 

Fontes: 

Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica,LH Sasseron, AMP de 

Carvalho - Investigações em ensino de ciências, 2016 - if.ufrgs.br 

https://www.passeidireto.com/arquivo/19898652/alfabetizacao-cientifica---uma-revisao-

bibliografica 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

https://novaescola.org.br/bncc/disciplina/10/ciencias 

 

 

  

https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/246/0
https://scholar.google.com.br/citations?user=lVZPSB0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://novaescola.org.br/bncc/disciplina/10/ciencias


 
Educação de Jovens e Adultos – Anos Finais 

 

 
Componente Curricular: CIÊNCIAS 

 

 
Unidade 
Temática 

 
Habilidades para 6º e 7º ano 

 
Unidade 
Temática 

 

 
Habilidades para 8º e 9º ano 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF09CI14) Conhecer a composição e a estrutura do 
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes 
gasosos e corpos menores), assim como a localização do 
Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no 
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).  
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e 
seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres 
vivos.  
 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e 
translação da Terra e analisar o papel da inclinação do 
eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na 
ocorrência das estações do ano, com a utilização de 
modelos tridimensionais.  
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais 
(como a obesidade) entre crianças e jovens, a partir da 
análise de seus hábitos (tipos de alimento ingerido, prática 
de atividade física etc.)  
 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que 
estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à 
atmosfera) e suas principais características. 
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que 
os sistemas digestório e respiratório são considerados 
corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, 
com base na identificação das funções desses sistemas. 
 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF06CI12) Categorizar as rochas de acordo com suas 
características e origem; associar as rochas sedimentares 
a formação de fósseis em diferentes períodos geológicos. 
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do 
sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo 
organismo e a eliminação dos resíduos produzidos 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF07CI14) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, 
terremotos e tsunamis) e justificar a rara ocorrência desses 
fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na 
coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, 
com base na análise de suas estruturas básicas e 



tectônicas.  
 
 

respectivas funções. 
 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um 
consumo mais consciente, descarte adequado e ampliação 
de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida cotidiana.  
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema 
nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas. 
 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF05CI02) Conhecer  as mudanças de estado físico da 
água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas 
implicações na agricultura, no clima, na geração de 
energia, no provimento de água potável e no equilíbrio dos 
ecossistemas regionais (ou locais).  
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a 
movimentação da espécie humana resultam da interação 
entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.  
 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de 
outros materiais nas atividades cotidianas e discutir os 
possíveis problemas decorrentes desses usos. 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que 
ocorrem na puberdade considerando a atuação dos 
hormônios sexuais. 
 

 
 

Terra e 
Universo 

 
EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, 
identificando sua composição, e discutir fenômenos 
naturais ou antrópicos que podem alterar essa 
composição.  
 

 
Vida e 

Evolução 

 
EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos 
diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade 
de compartilhar a responsabilidade na escolha e na 
utilização do método mais adequado à prevenção da 
gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST).  
 
 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito 
estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da 
vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis 
pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis 
fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar 
propostas para a reversão ou controle desse quadro.  
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de 
transmissão e tratamento de algumas, e discutir estratégias 
e métodos de prevenção.  
 

 
 

 
EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio 

 
Vida e 

 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as 



Terra e 
Universo 

para a vida na Terra identificando os fatores que 
aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera. 
 

Evolução múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, 
sociocultural, afetiva e ética) e a necessidade de respeitar, 
valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, sem 
preconceitos baseados nas diferenças de gênero. 
 

 
 

Terra e 
Universo 

 
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para 
restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação 
de alterações climáticas regionais e globais provocadas 
pela intervenção humana. 
 

 
Matéria e 
Energia 

 
 
(EF05CI01) Explorar fenômenos que evidenciem 
propriedades físicas dos materiais – como densidade, 
condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças 
magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.) entre outras.  
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF03CI06) Comparar grupos de animais, baseando-se em 
características morfológicas, fisiológicas, de habitat e 
adaptação. 
 

 
Matéria e 
Energia 

 
(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das 
máquinas simples na construção de soluções e invenções 
para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. 
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e 
bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a 
importância ambiental desse processo.  
 

 
Matéria e 
Energia 

 
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de 
energia elétrica em sua escola e/ ou comunidade, com 
base na seleção de equipamentos segundo critérios de 
sustentabilidade (consumo de energia e eficiência 
energética) e hábitos de uso. 
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na 
produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre 
outros.  
 

 
Matéria e 
Energia 

 
(EF09CI01) Explicar estados físicos da matéria e suas 
transformações com base em modelo de constituição 
submicroscópica.  
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas 
de transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias 
e protozoários) atitudes e medidas adequadas para 
prevenção de doenças a eles associadas. 
 

 
Matéria e 
Energia 

 
(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a 
mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo, 
água e areia etc.).  
 



 
Vida e 

Evolução 

 
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação 
para a saúde pública, com base em informações sobre a 
maneira como a vacina atua no organismo e o papel 
histórico da vacinação para a manutenção da saúde 
individual e coletiva e para a erradicação de doenças  
 

 
Matéria e 
Energia 

 
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura 
da matéria (constituição do átomo e composição de 
moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica. 
 

 
Vida e 

Evolução 

EF02CI06) Conhecer as principais funções e 
características desempenhadas pelas partes de uma 
planta.  
 

 
Matéria e 
Energia 

 
(EF06CI02) Identificar evidências de transformações 
químicas a partir do resultado de misturas de materiais que 
originam produtos diferentes dos que foram misturados 
(mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de 
vinagre com bicarbonato de sódio etc.).  
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF04CI04) Analisar e construir cadeias e teias 
alimentares, reconhecendo a posição ocupada pelos seres 
vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária 
de energia na produção de alimentos.  
 

 
Matéria e 
Energia 

 
(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e 
outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e 
tecnológico avaliando seus impactos socioambientais. 
 

 
Vida e 

Evolução 

 
(EF04CI05) Compreender o fluxo da matéria e energia 
entre os componentes vivos e não vivos de um 
ecossistema. 
 

 
Matéria e 
Energia 

 
(EF09CI07) Identificar e compreender o avanço tecnológico 
da aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio 
X, ultrassom, ressonâncias nuclear e magnética) e no 
tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, 
infravermelho, ultravioleta, etc.). 
 

   
Matéria e 
Energia 

 
(EF06CI03) Selecionar métodos adequados para a 
separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da 
investigação e identificação de processos de separação de 
materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre 
procedimentos específicos tais como a produção de sal de 
cozinha e a destilação do petróleo. 
 

 


