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Diálogo – Ciências da Natureza
ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

Universo da ciência e a ciência do 
Universo
Desenvolvimento da Ciência ao longo do tempo, conhecen-
do as explicações místicas dos fenômenos naturais e suas 
diferenças com as explicações científicas, destacando as 
principais etapas do método científico e sua aplicação em 
investigações científicas. Análise dos processos de formação 
das estrelas e sua relação com a distribuição dos elementos 
químicos pelo Universo e a origem da vida.

Vida na Terra: Como é possível?
Condições essenciais para a vida na Terra, com destaque à 
análise de como os átomos se unem para formar as 
diferentes substâncias e de como as moléculas interagem 
entre si e as principais características dessas interações. Além 
disso, o volume ainda aborda a importância do campo 
magnético da Terra para a vida, as características dos 
compostos orgânicos e suas importâncias para a vida e a 
diversidade de seres vivos, destacando as principais 
características das bactérias, dos protozoários, das algas, dos 
fungos, das plantas e dos animais.

Energia e sociedade: uma reflexão 
necessária
O estudo da demanda atual por energia elétrica permite refletir 
as principais consequências socioambientais relacionadas a sua 
geração. Para isso, é preciso compreender as características de 
cada tipo de usina, o funcionamento da rede de distribuição de 
energia elétrica, os conceitos de corrente, resistência e potência 
elétrica, além do funcionamento de geradores químicos. Nesse 
cenário, também entra a discussão sobre a energia nuclear 
com base nos conhecimentos sobre radioatividade, tipos de 
reações nucleares (fissão e fusão), aplicações da radioatividade 
e os efeitos da radiação ionizante nos seres vivos, com base no 
estudo de conceitos relacionados à genética.

Terra: um sistema dinâmico de 
matéria e energia
O estudo das ondas eletromagnéticas possibilita compreender 
melhor alguns fenômenos naturais com base nas interações e 
nas relações entre matéria e energia, reconhecendo a 
importância da energia solar para a vida na Terra. Além disso, a 
abordagem das transformações físicas e químicas possibilita 
compreender os ciclos biogeoquímicos e reconhecer sua 
importância para os seres vivos e as interferências que os seres 
humanos podem causar nesses ciclos.

Ser humano: origem e funcionamento
O estudo das teorias da evolução dos seres vivos e o conhecimento das 
técnicas de estudos dos fósseis, como a datação por carbono-14, contribuem 
para compreender melhor o surgimento do Homo sapiens, como ele se 
distribuiu na Terra e como se formaram as diferentes culturas. O volume 
também aborda o estudo do corpo humano, destacando os sistemas 
relacionados à nutrição e a movimentação do corpo. Para compreender 
melhor a ação conjunta de ossos, músculos e articulações na movimentação 
do corpo, o volume aborda o funcionamento das máquinas simples, além de 
aprofundar os estudos de força, torque, equilíbrio de corpo extenso, centro de 
massa e centro gravidade. Complementando a abordagem da nutrição 
humana, o volume destaca a importância da higiene bucal na manutenção da 
saúde e os cuidados que todos devemos ter para evitar cáries.

Ser humano e meio ambiente: relações e 
consequências
Os conceitos relacionados à ecologia, às funções químicas ácidos, bases, sais 
e óxidos e ao funcionamento de máquinas relacionadas à queima de 
combustíveis fósseis, atribuindo importância à conservação da 
biodiversidade, do ambiente e de seus recursos, contribui para compreender 
a organização dos ecossistemas e as relações entre os seres vivos e o 
ambiente.
Além disso, o volume incentiva a discussão dos aspectos físicos, 
psicoemocional e social relacionados à saúde e ao bem-estar, identificando e 
analisando as vulnerabilidades e desafios contemporâneos aos quais os 
jovens estão expostos.
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UNIVERSO DA CIÊNCIA E A
CIÊNCIA DO UNIVERSO

Ciências da
Natureza

Ciências da
Natureza ao longo

do tempo

Mitos e
pensamento

científico

CHS - Análise do contexto histórico, político e social.

Evolução do
conhecimento

Método científico

Leis e teorias
científicas

Da alquimia à
Química moderna

Importância da
contribuição da

mulher na Ciência

CHS – Relação da sociedade com a natureza,
impactos econômicos e socioambientais e

promoção do consumo consciente.

A ciência modernaDesenvolvimento
da bomba atômica

CHS – Identificar e combater formas de
injustiça, preconceito e violência,
respeitando os Direitos Humanos.

Estrutura
do Universo

Estrutura do
Sistema Solar

Movimento
dos astros no

Universo

Movimento
na Terra

Propriedades
do movimentoGravitação

Ação da
gravidade na

Terra
Leis de Newton

Formação e Evolução
do Universo

Evolução Estelar

Composição das estrelasDistribuição dos elementos

Formação de sistemas
planetáriosFormação da Terra

Transformações
da Terra

Origem da vida
na TerraVida na Terra

Elementos para a
manutenção da

vida na Terra

Misturas e separações
de misturas

LT - Apreciar e respeitar
produções artísticas e

culturais

LT -Compreender
processos identitários,

respeitando as
diversidades e a

pluraridade de ideias.

Substâncias simples e
substâncias compostas

Big BangOrigem dos Elementos
Teorias atômicas

Classificação dos elementos químicosTabela periódica

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

LIXO ESPACIAL
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VIDA NA TERRA: COMO É POSSÍVEL?

Célula

ATLAS DE CÉLULAS HUMANAS

Classificação dos seres vivos

CHS - Análise do contexto histórico, político e social.

LT - Mobilizar práticas de linguagens digital para
aplicá-las em diferentes contextos

Grupos de plantas
CHS - Análisar historicamente a formação de

territórios e fronteiras e compreender as
relações que determinam as territorialidades.

Grupos de animais

Bactérias, protozoários, algas,
fungos, plantas e animais

MAT - Utilizar conceitos
matemáticos para construir

modelos, resolver problemas em
diferentes conceitos, analisando a

plausibilidade dos resultados.

Origem do campo magnético da Terra

Magnetismo

Eletromagnetismo

Forças magnéticas

Campo magnético gerado
por corrente elétrica

Origem da diversidade dos seres vivos

União dos átomos

Ligações químicas

Interações entre
moléculas

Geometria molecular, polaridade,
forças inntermoleculares

Formação de minerais e substâncias
que compõem o planeta Terra

LT – Compreender diferentes
linguagens e práticas culturais
para ampliar a interpretação

crítica da realidade.

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

Química das células

Água. carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos
nucleicos.

Funções

Hidrocarbonetos

Funções oxigenadas

Funções nitrogenadas

Isomeria

Estrutura celular

Observação da célula Instrumentos de observação

Óptica geométrica
Reflexão da luz Espelhos esféricos

Refração da luz Lentes esféricas

ASTROBIOLOGIA



Diálogo – Ciências da Natureza
TERRA: UM SISTEMA DINÂMICO DE MATÉRIA E ENERGIA

TERRA: UM SISTEMA DINÂMICO
DE MATÉRIA E ENERGIA

Sol

Energia solar

Luz

Fotossíntese

Ondas Espectro solar

Luz visível

Radiação ultravioleta

Radiação infravermelha

Efeito estufa

Sol e a vida na Terra

Calor Efeitos do calor
na matéria

Estados de agregação
da matéria

Ciclo hidrológico

Sólido, líquido, gasoso

Transformações físicas da matéria

Transformações
químicas da matéria Leis Ponderais

Ciclos biogeoquímicos

Ciclagem de matéria no ambiente

Ciclo carbono

Ciclo oxigênio

Ciclo nitrogênio

Ciclo fósforo

Ser humano e os ciclos biogeoquímicos

Biocombustível

Quantidade de matériaCálculo
estequiométricoRendimento de reações químicasCHS - Análise do contexto

histórico, político e social

CalorimetriaEfeitos de trocas de calor

Mudança de temperatura

Dilatação térmica

Mudança de fase

INTENSIFICAÇÃO DO EFEITO ESTUFA

A ENERGIA DOS ALIMENTOS

Trocas de energiaCadeias
alimentares

Transformações de
energia realizada
pelos seres vivos

A energia nos
sistemas

Sistemas conservativos

Trocas de calor em sistemas
abertos e fechados

FotossínteseTermoquímicaEntalpia

Respiração celular

Fermentação alcoólica

Fluxo de energia
nos sistemas

ecológicos
BiomassaPirâmides ecológicas de energia,

de biomassa e de números

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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ENERGIA E SOCIEDADE:
UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA

Energia Nuclear

Usinas nucleares

Radioatividade

Reações nucleares (fissão e fusão)

CHS - Análisar historicamente a formação de territórios e fronteiras e
compreender as relações que determinam as territorialidades.

Modelo padrão de partículas Acidentes nucleares

Aplicações da radioatividade (medicina/
agricultura/controle de insetos) Leis de Soddy

CHS – Identificar e combater formas de injustiça e
violência, respeitando os Direitos Humanos.

Seres vivos e radiação Efeitos biológicos da radiação ionizante

DNA

Genética

MAT - Utilizar conceitos e procedimentos
matemáticos em diversos contextos.

Alterações genéticas

Hereditariedade Leis de Mendel

Energia elétrica

Matriz Energética
brasileira

Demanda energética

Energia elétrica e meio ambiente Impactos socioambientais
e culturais

CHS - Analisar a relação da sociedade com a natureza,
impactos econômicos e socioambientais e promoção

do consumo consciente.

CHS – Análise do contexto histórico, político e social.

Transmissão e consumo de energia elétrica Eletrostática Eletrodinâmica

Geração de energia eletrica

Geradores e transformadores Usinas elétricas

Eletroquímica
Eletrólise

Reações de oxirredução Pilhas e baterias Biocombustível
Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS
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SER HUMANO: ORIGEM
E FUNCIONAMENTO

Estudando o corpo

Nutrição do corpo

Equilíbrio Químico e a saúde bucal
Reações reversíveis

Equilíbrio iônico e pH

Digestão e absorção de nutrientes Hidrólise salina e produto de solubilidade

Estrutura dos sistemas digestório e cardiovascular

Movimentação e coordenação do corpo humano

Estrutura do esqueleto e dos músculos

Sistema nervoso e endócrino

Movimentos do corpo humano Alavanca Momento de uma força e
equilíbrio de um corpo extenso

Práticas de esportes Cinemática

Energia mecânica, quantidade
de movimento e impulso

Sistemas conservativos

Conservação da quantidade de movimento

CHS - Relações de trabalho e produção
com as transformações da sociedade.

Princípios evolutivos

Especiação natural

Evidências evolutivas

História geológica da Terra Datação de fósseis Decaimento nuclear (meia vida)

Filogenia do ser humano
CHS - Análisar historicamente a formação de

territórios e fronteiras e compreender as relações
que determinam as territorialidades.

História evolutiva do ser humano

Ferramentas e máquinas simples (roda, polias,
alavanca e plano inclinado)

MAT - Utilizar conceitos e procedimentos
matemáticos em diversos contextos

CHS - Identificar e combater formas de injustiça,
preconceito e violência, respeitando os Direitos Humanos.

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS

Envelhecimento
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SER HUMANO E MEIO AMBIENTE:
RELAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS

Combustíveis Fósseis

Queima de combustíveis fósseis

Máquinas a vapor e motores
de combustão interna

Transformações
gasosas

Leis da
Termodinâmica

Ciclos termodinâmicos e rendimento
de uma máquina térmica

Cinética química
Rapidez de uma reação química

Lei cinética das reações químicas

Branqueamento de corais Óxidos

Ácidos, bases e sais Chuva ácida

Dependência da sociedade dos combustíveis fósseis

Ecologia e biodiversidade

Ameaças à biodiversidade

Desmatamento, queimadas, poluição,
superexploração das espécies, espécies

exóticas, mudanças climáticas.

CHS - Relação da sociedade com a natureza,
impactos econômicos e socioambientais e

promoção do consumo consciente.

MAT - Utilizar conceitos e procedimentos
matemáticos em diversos contextos.

Conservação ambiental e sustentabilidade Cidades sustentáveis

Níveis de organização dos seres vivos

Biodiversidade e saúde humana

Saúde humana

As adolescências e as juventudes ao nosso redor

Cuidados com o corpo humano
Luz e visão humana Alterações da visão problemas nos olhos Uso de tecnologias e olhos humanos

Sons e audição Ondas sonoras

Conceito de saúde Estilo de vida
saudável

Vulnerabilidades das
adolescências e das juventudes

Micronutrientes e
macronutrientes

Polímeros naturais
e sintéticos

MAT - Utilizar diferentes registros de
representação matemáticos na solução e
comunicação de resultados de problemas.

CHS - Analisar historicamente a formação de
territórios e fronteiras e compreender as

relações que determinam as territorialidades

CHS - Análise do contexto histórico, político e social.

Legenda FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA OUTROS CHS - Relações de trabalho e produção com as
transformações da sociedade.
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