
 

 

 

Programa Alfabetizar em Tempo – Correção de Fluxo – PAT1cf III e IV 
 

Consolidado da proposta curricular apresentada pelos professores na formação do dia 14/03/202 (matutino e 
vespertino) para o 1º bimestre 

CIÊNCIAS NATURAIS  
 
PAT1cf III 

 

EIXO 

TEMÁTICO 
OBJETIVOS/METAS CONTEÚDOS (PCN) CONTEÚDO CURRICULAR 

Terra e 

Universo 

 Caracterizar os movimentos visíveis de 

corpos celestes no horizonte e seu papel na 

orientação espaço-temporal hoje e no 

passado da humanidade; 

 Reconhecer que a humanidade sempre se 

envolveu com o conhecimento da natureza e 

que a Ciência, uma forma de desenvolver 

este conhecimento, relaciona-se com outras 

atividades humanas; 

 

- Observação direta, busca e organização de 

informações sobre a duração do dia em 

diferentes épocas do ano e sobre os horários 

de nascimento e ocaso do Sol, da Lua e das 

estrelas ao longo do tempo, reconhecendo a 

natureza cíclica desses eventos e associando-

os a ciclos dos seres vivos e ao calendário; 

- Busca e organização de informações sobre 

cometas, planetas e satélites do Sistema Solar 

e outros corpos celestes para elaborar uma 

concepção de Universo; 

- Valorização dos conhecimentos dos povos 

antigos para explicar os fenômenos celestes. 

 Universo 

 Astronomia 

 Constelações 

 Galáxia – Via Lactea 

 Sistema Solar 

 Planetas 

 Satélites 

 Rotação/Translação 

 Sol e fases da lua 

 Exploração do espaço 

 Sondas espaciais 

 Viagens espaciais 
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Programa Alfabetizar em Tempo – Correção de Fluxo – PAT1cf III e IV 
 

Consolidado da proposta curricular apresentada pelos professores na formação do dia 14/03/202 (matutino e 
vespertino) para o 1º bimestre 
CIÊNCIAS NATURAIS  

PAT1cf IV 

EIXO 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS/METAS CONTEÚDOS (PCN) CONTEÚDO CURRICULAR 

Ser 
Humano e 

Saúde 

 Compreender o corpo humano e sua 

saúde como um todo integrado por 

dimensões biológicas, afetivas e sociais, 

relacionando a prevenção de doenças e 

promoção de saúde das comunidades a 

políticas públicas adequadas; 

 Confrontar as diferentes explicações 

individuais e coletivas, reconhecendo a 

existência de diferentes modelos 

explicativos na Ciência, inclusive as de 

caráter histórico, respeitando as opiniões, 

para reelaborar suas ideias e 

interpretações. 

- Reconhecimento de processos comuns a todas 

as células do organismo humano e de outros 

seres vivos: crescimento, respiração, síntese de 

substâncias e eliminação de excretas. 

- Compreensão do organismo humano como um 

todo, interpretando diferentes relações e 

correlações entre sistemas, órgãos e tecidos em 

geral, reconhecendo fatores internos e externos 

ao corpo que concorrem na manutenção do 

equilíbrio, as manifestações e os modos de 

prevenção de doenças comuns em sua 

comunidade e o papel da sociedade humana na 

preservação da saúde coletiva e individual. 

 

 Célula 

 Tecido 

 Funções de Nutrição 

 Digestão 

 Respiração 

 Circulação 
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