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CIÊNCIAS DA NATUREZA

Conceitos 
Fundamentais em 

Ciências da 
Natureza no DC-GO 

Ampliado

DIVERSOS 
CONHECIMENTOS

PRODUÇÃO 
HISTÓRICA

INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA

LETRAMENTO 
CIENTÍFICO

CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO
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UNIDADES TEMÁTICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
no DC-GO Ampliado

MATÉRIA E 
ENERGIA

TERRA E 
UNIVERSO

VIDA E 
EVOLUÇÃO

As Unidades Temáticas

devem ser consideradas sob a

perspectiva da continuidade

das aprendizagens e da

integração com seus objetos

de conhecimento ao longo dos

anos de escolarização.
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Complexificação das habilidades ao longo do EF

Anos Iniciais:

Temas concretos.

Anos Finais:

Ampliação progressiva na
capacidade de abstração e
autonomia de ação e
pensamento.
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Código Alfanumérico

EF07CI02-A

O primeiro par de letras 
indica a etapa de Ensino 

Fundamental

O primeiro par de números 
indica o ano (01 a 09) a que se 

refere a habilidade

O segundo par de letras indica 
o componente curricular

Modificação da 
habilidade original

O último par de números
indica a posição da habilidade

na numeração sequencial do ano



Estrutura de uma Habilidade

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

Verbo: indica o processo cognitivo

Complemento do verbo: objeto de conhecimento/ 
conhecimento/ conteúdo 

Modificadores: indicam contexto ou maior especificação da 
aprendizagem 
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Estrutura de uma Habilidade

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

Verbo: indica o processo cognitivo
Complemento do verbo: objeto de conhecimento/ 
conhecimento/ conteúdo 

Modificadores: indicam contexto ou maior especificação da 
aprendizagem 



CIÊNCIAS DA NATUREZA – 1º ANO

Unidade 

temática

Objetos de conhecimento/

Conteúdos 

Habilidades estruturantes Habilidades complementares

1º Corte Temporal

Vida e 

Evolução

Respeito à diversidade: 

Diversidade na espécie 

humana.

(GO-EF01CI10) Reconhecer as

diferentes fases da vida do ser

humano, suas características e

necessidades.

(EF01CI02-A/B/C)

(EF01CI04)

(EF01CI03-A/B/C)



CIÊNCIAS DA NATUREZA  – 9º ANO

Unidade 

temática

Objetos de conhecimento/

Conteúdos 

Habilidades estruturantes Habilidades 

complementares

1º Corte Temporal

Vida e 

Evolução

Hereditariedade

(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das

características hereditárias, estabelecendo relações

entre ancestrais e descendentes.

(EF09CI09)

(GO-EF09CI18)

Ideias evolucionistas

(EF09CI10-A) Definir evolução, identificando as

evidências do processo evolutivo: fósseis, anatomia

comparada, embriologia comparada e semelhanças

bioquímicas.

(EF09CI11)

(EF09CI11-A)


