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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
ENSINO MÉDIO

5.3.

A ÁREA DE CIÊNCIAS
DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS

Nas sociedades contemporâneas, muitos são os exemplos da presença da Ciência e da Tecnologia, e de sua influência no modo como
vivemos, pensamos e agimos: do transporte aos eletrodomésticos;
da telefonia celular à internet; dos sensores óticos aos equipamentos médicos; da biotecnologia aos programas de conservação
ambiental; dos modelos submicroscópicos aos cosmológicos; do
movimento das estrelas e galáxias às propriedades e transformações dos materiais. Além disso, questões globais e locais com as
quais a Ciência e a Tecnologia estão envolvidas – como desmatamento, mudanças climáticas, energia nuclear e uso de transgênicos
na agricultura – já passaram a incorporar as preocupações de
muitos brasileiros. Nesse contexto, a Ciência e a Tecnologia tendem
a ser encaradas não somente como ferramentas capazes de solucionar problemas, tanto os dos indivíduos como os da sociedade,
mas também como uma abertura para novas visões de mundo.
Todavia, poucas pessoas aplicam os conhecimentos e procedimentos científicos na resolução de seus problemas cotidianos (como
estimar o consumo de energia de aparelhos elétricos a partir de
suas especificações técnicas, ler e interpretar rótulos de alimentos etc.). Tal constatação corrobora a necessidade de a Educação
Básica – em especial, a área de Ciências da Natureza – comprometer-se com o letramento científico da população.
É importante destacar que aprender Ciências da Natureza vai além
do aprendizado de seus conteúdos conceituais. Nessa perspectiva,
a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – por
meio de um olhar articulado da Biologia, da Física e da Química
– define competências e habilidades que permitem a ampliação e
a sistematização das aprendizagens essenciais desenvolvidas no
Ensino Fundamental no que se refere: aos conhecimentos conceituais da área; à contextualização social, cultural, ambiental e
histórica desses conhecimentos; aos processos e práticas de investigação e às linguagens das Ciências da Natureza.
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Na área de Ciências da Natureza, os conhecimentos conceituais
são sistematizados em leis, teorias e modelos. A elaboração, a
interpretação e a aplicação de modelos explicativos para fenômenos naturais e sistemas tecnológicos são aspectos fundamentais
do fazer científico, bem como a identificação de regularidades,
invariantes e transformações. Portanto, no Ensino Médio, o desenvolvimento do pensamento científico envolve aprendizagens
específicas, com vistas a sua aplicação em contextos diversos.
Na definição das competências específicas e habilidades da área de
Ciências da Natureza e suas Tecnologias foram privilegiados conhecimentos conceituais considerando a continuidade à proposta do
Ensino Fundamental, sua relevância no ensino de Física, Química e
Biologia e sua adequação ao Ensino Médio. Dessa forma, a BNCC
da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um
aprofundamento nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Os conhecimentos conceituais associados
a essas temáticas constituem uma base que permite aos estudantes investigar, analisar e discutir situações-problema que emerjam
de diferentes contextos socioculturais, além de compreender e
interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-os na resolução de
problemas individuais, sociais e ambientais. Dessa forma, os estudantes podem reelaborar seus próprios saberes relativos a essas
temáticas, bem como reconhecer as potencialidades e limitações
das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Cabe considerar e valorizar, também, diferentes cosmovisões – que
englobam conhecimentos e saberes de povos e comunidades tradicionais –, reconhecendo que não são pautadas nos parâmetros
teórico-metodológicos das ciências ocidentais, pois implicam sensibilidades outras que não separam a natureza da compreensão
mais complexa da relação homem-natureza.
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Em Matéria e Energia, no Ensino Médio, diversificam-se as situações-problema, referidas nas competências específicas e nas
habilidades, incluindo-se aquelas que permitem a aplicação de
modelos com maior nível de abstração e que buscam explicar, analisar e prever os efeitos das interações e relações entre matéria
e energia (por exemplo, analisar matrizes energéticas ou realizar
previsões sobre a condutibilidade elétrica e térmica de materiais,
sobre o comportamento dos elétrons frente à absorção de energia
luminosa, sobre o comportamento dos gases frente a alterações de
pressão ou temperatura, ou ainda sobre as consequências de emissões radioativas no ambiente e na saúde).
Em Vida, Terra e Cosmos, resultado da articulação das unidades
temáticas Vida e Evolução e Terra e Universo desenvolvidas no
Ensino Fundamental, propõe-se que os estudantes analisem a
complexidade dos processos relativos à origem e evolução da Vida
(em particular dos seres humanos), do planeta, das estrelas e do
Cosmos, bem como a dinâmica das suas interações, e a diversidade dos seres vivos e sua relação com o ambiente. Isso implica,
por exemplo, considerar modelos mais abrangentes ao explorar
algumas aplicações das reações nucleares, a fim de explicar processos estelares, datações geológicas e a formação da matéria e
da vida, ou ainda relacionar os ciclos biogeoquímicos ao metabolismo dos seres vivos, ao efeito estufa e às mudanças climáticas.
A contextualização social, histórica e cultural da ciência e da
tecnologia é fundamental para que elas sejam compreendidas
como empreendimentos humanos e sociais. Na BNCC, portanto,
propõe-se também discutir o papel do conhecimento científico e
tecnológico na organização social, nas questões ambientais, na
saúde humana e na formação cultural, ou seja, analisar as relações
entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
A contextualização dos conhecimentos da área supera a simples
exemplificação de conceitos com fatos ou situações cotidianas.
Sendo assim, a aprendizagem deve valorizar a aplicação dos
conhecimentos na vida individual, nos projetos de vida, no mundo
do trabalho, favorecendo o protagonismo dos estudantes no
enfrentamento de questões sobre consumo, energia, segurança,
ambiente, saúde, entre outras.
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Na mesma direção, a contextualização histórica não se ocupa
apenas da menção a nomes de cientistas e a datas da história da
Ciência, mas de apresentar os conhecimentos científicos como
construções socialmente produzidas, com seus impasses e contradições, influenciando e sendo influenciadas por condições
políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais de cada
local, época e cultura.
Para que os estudantes aprofundem e ampliem suas reflexões a
respeito dos contextos de produção e aplicação do conhecimento
científico e tecnológico, as competências específicas e habilidades propostas para o Ensino Médio exploram situações-problema
envolvendo melhoria da qualidade de vida, segurança, sustentabilidade, diversidade étnica e cultural, entre outras. Espera-se,
também, que os estudantes possam avaliar o impacto de tecnologias contemporâneas (como as de informação e comunicação,
geoprocessamento, geolocalização, processamento de dados,
impressão, entre outras) em seu cotidiano, em setores produtivos,
na economia, nas dinâmicas sociais e no uso, reúso e reciclagem de
recursos naturais. Dessa maneira, as Ciências da Natureza constituem-se referencial importante para a interpretação de fenômenos
e problemas sociais.
Ainda com relação à contextualização histórica, propõe-se, por
exemplo, a comparação de distintas explicações científicas propostas em diferentes épocas e culturas e o reconhecimento dos
limites explicativos das ciências, criando oportunidades para que
os estudantes compreendam a dinâmica da construção do conhecimento científico.
Os processos e práticas de investigação merecem também destaque especial nessa área. Portanto, a dimensão investigativa das
Ciências da Natureza deve ser enfatizada no Ensino Médio, aproximando os estudantes dos procedimentos e instrumentos de
investigação, tais como: identificar problemas, formular questões,
identificar informações ou variáveis relevantes, propor e testar
hipóteses, elaborar argumentos e explicações, escolher e utilizar
instrumentos de medida, planejar e realizar atividades experimentais e pesquisas de campo, relatar, avaliar e comunicar conclusões
e desenvolver ações de intervenção, a partir da análise de dados e
informações sobre as temáticas da área.
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A abordagem investigativa deve promover o protagonismo dos
estudantes na aprendizagem e na aplicação de processos, práticas e procedimentos, a partir dos quais o conhecimento científico
e tecnológico é produzido. Nessa etapa da escolarização, ela
deve ser desencadeada a partir de desafios e problemas abertos
e contextualizados, para estimular a curiosidade e a criatividade
na elaboração de procedimentos e na busca de soluções de natureza teórica e/ou experimental. Dessa maneira, intensificam-se o
diálogo com o mundo real e as possibilidades de análises e de
intervenções em contextos mais amplos e complexos, como no
caso das matrizes energéticas e dos processos industriais, em
que são indispensáveis os conhecimentos científicos, tais como os
tipos e as transformações de energia, e as propriedades dos materiais. Vale a pena ressaltar que, mais importante do que adquirir as
informações em si, é aprender como obtê-las, como produzi-las e
como analisá-las criticamente.
As análises, investigações, comparações e avaliações contempladas
nas competências e habilidades da área podem ser desencadeadoras de atividades envolvendo procedimentos de investigação.
Propõe-se que os estudantes do Ensino Médio ampliem tais procedimentos, introduzidos no Ensino Fundamental, explorando,
sobretudo, experimentações e análises qualitativas e quantitativas
de situações-problema.
Diante da diversidade dos usos e da divulgação do conhecimento
científico e tecnológico na sociedade contemporânea, torna-se fundamental a apropriação, por parte dos estudantes, de linguagens
específicas da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Aprender tais linguagens, por meio de seus códigos, símbolos,
nomenclaturas e gêneros textuais, é parte do processo de letramento científico necessário a todo cidadão.
O Ensino Médio deve, portanto, promover a compreensão e a apropriação desse modo de “se expressar” próprio das Ciências da
Natureza pelos estudantes. Isso significa, por exemplo, garantir: o
uso pertinente da terminologia científica de processos e conceitos
(como dissolução, oxidação, polarização, magnetização, adaptação,
sustentabilidade, evolução e outros); a identificação e a utilização
de unidades de medida adequadas para diferentes grandezas; ou,
ainda, o envolvimento em processos de leitura, comunicação e

551

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

divulgação do conhecimento científico, fazendo uso de imagens,
gráficos, vídeos, notícias, com aplicação ampla das tecnologias da
informação e comunicação. Tudo isto é fundamental para que os
estudantes possam entender, avaliar, comunicar e divulgar o conhecimento científico, além de lhes permitir uma maior autonomia em
discussões, analisando, argumentando e posicionando-se criticamente em relação a temas de ciência e tecnologia.
Essa perspectiva está presente nas competências específicas e
habilidades da área por meio do incentivo à leitura e análise de
materiais de divulgação científica, à comunicação de resultados
de pesquisas, à participação e promoção de debates, entre outros.
Pretende-se, também, que os estudantes aprendam a estruturar
discursos argumentativos que lhes permitam avaliar e comunicar
conhecimentos produzidos, para diversos públicos, em contextos variados, utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC), e implementar propostas de
intervenção pautadas em evidências, conhecimentos científicos e
princípios éticos e socioambientalmente responsáveis.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as da área de Ciências da
Natureza do Ensino Fundamental, no Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve garantir aos estudantes
o desenvolvimento de competências específicas. Relacionadas a
cada uma delas, são indicadas, posteriormente, habilidades a ser
alcançadas nessa etapa.

552

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
ENSINO MÉDIO

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E
SUAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO
1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas
interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais
e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local,
regional e global.
2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do
Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento
e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender
decisões éticas e responsáveis.
3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico
e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e
linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que
considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas
descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos
e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC).
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5.3.1.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO:
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS E HABILIDADES

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e
relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as
condições de vida em âmbito local, regional e global.
Nessa competência específica, os fenômenos naturais e os processos tecnológicos são
analisados sob a perspectiva das relações entre matéria e energia, possibilitando, por
exemplo, a avaliação de potencialidades, limites e riscos do uso de diferentes materiais
e/ou tecnologias para tomar decisões responsáveis e consistentes diante dos diversos
desafios contemporâneos. Dessa maneira, podem-se estimular estudos referentes a:
estrutura da matéria; transformações químicas; leis ponderais; cálculo estequiométrico;
princípios da conservação da energia e da quantidade de movimento; ciclo da água;
leis da termodinâmica; cinética e equilíbrio químicos; fusão e fissão nucleares; espectro
eletromagnético; efeitos biológicos das radiações ionizantes; mutação; poluição; ciclos
biogeoquímicos; desmatamento; camada de ozônio e efeito estufa; desenvolvimento
e aprimoramento de tecnologias de obtenção de energia elétrica; processos produtivos como o da obtenção do etanol, da cal virgem, da soda cáustica, do hipoclorito de
sódio, do ferro-gusa, do alumínio, do cobre, entre outros.
Também é importante ressaltar que as diferentes habilidades relacionadas a esta competência podem ser desenvolvidas com o uso de dispositivos e aplicativos digitais, que
facilitem e potencializem tanto análises e estimativas como a elaboração de representações, simulações e protótipos.
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HABILIDADES
(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos
digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam
quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus
comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o
desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da
vida em todas as suas formas.
(EM13CNT102) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de
sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os
efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também
o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à
construção dos protótipos.
(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar
as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na
saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando
a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como
também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções
individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.
(EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos
naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/
ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.
(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais,
tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração,
o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a
disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as
características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos
socioambientais e culturais.
(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento
de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas,
baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação
e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos
digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos
para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos
seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.
Ao reconhecerem que os processos de transformação e evolução permeiam a natureza
e ocorrem das moléculas às estrelas em diferentes escalas de tempo, os estudantes
têm a oportunidade de elaborar reflexões que situem a humanidade e o planeta Terra
na história do Universo, bem como inteirar-se da evolução histórica dos conceitos e
das diferentes interpretações e controvérsias envolvidas nessa construção.
Da mesma forma, entender a vida em sua diversidade de formas e níveis de organização permite aos estudantes atribuir importância à natureza e a seus recursos,
considerando a imprevisibilidade de fenômenos, as consequências da ação antrópica e os limites das explicações e do próprio conhecimento científico.
Se por um lado é fundamental avaliar os limites da ciência, por outro é igualmente
importante conhecer seu imenso potencial. Ao realizar previsões (relativas ao movimento da Terra no espaço, à herança genética ao longo das gerações, ao lançamento
ou movimento de um satélite, à queda de um corpo no nosso planeta ou mesmo à
avaliação das mudanças climáticas a médio e longo prazos, entre outras), a ideia de
se conhecer um pouco do futuro próximo ou distante pode fornecer alguns elementos para pensar e repensar sobre o alcance dos conhecimentos científicos. Sempre
que possível, os estudantes podem construir representações ou protótipos, com ou
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de
realidade virtual, entre outros), que possibilitem fazer projeções e avaliar impactos
futuros considerando contextos atuais.
Nessa competência específica, podem ser mobilizados conhecimentos conceituais
relacionados a: origem da Vida; evolução biológica; registro fóssil; exobiologia;
biodiversidade; origem e extinção de espécies; políticas ambientais; biomoléculas; organização celular; órgãos e sistemas; organismos; populações; ecossistemas;
teias alimentares; respiração celular; fotossíntese; neurociência; reprodução e
hereditariedade; genética mendeliana; processos epidemiológicos; espectro eletromagnético; modelos atômicos, subatômicos e cosmológicos; astronomia; evolução
estelar; gravitação; mecânica newtoniana; previsão do tempo; história e filosofia da
ciência; entre outros.

556

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
ENSINO MÉDIO

HABILIDADES
(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas
e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida,
da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.
(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes
níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores
limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares
de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus
impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção
da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia,
utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual,
entre outros).
(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos
de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações
gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares
de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais,
fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e
incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.
(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade,
considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação
humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.
(EM13CNT207) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências
e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando
os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de
prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
(EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história
humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes
formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e
cultural humana.
(EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e
distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as
condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas
e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e
simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico
e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem
demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias
e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).
Em um mundo repleto de informações de diferentes naturezas e origens, facilmente difundidas e acessadas, sobretudo, por meios digitais, é premente que os
jovens desenvolvam capacidades de seleção e discernimento de informações que
lhes permitam, com base em conhecimentos científicos confiáveis, investigar situações-problema e avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico
nas diversas esferas da vida humana com ética e responsabilidade.
Discussões sobre as tecnologias relacionadas à geração de energia elétrica (tanto as
tradicionais quanto as mais inovadoras) e ao uso de combustíveis, por exemplo, possibilitam aos estudantes analisar os diferentes modos de vida das populações humanas
e a dependência desses fatores. Na mesma direção, explorar como os avanços científicos e tecnológicos estão relacionados às aplicações do conhecimento sobre DNA
e células pode gerar debates e controvérsias – pois, muitas vezes, sua repercussão
extrapola os limites da ciência, explicitando dilemas éticos para toda a sociedade.
Também a utilização atual de aparelhos elétricos e eletrônicos traz questões para
além dos seus princípios de funcionamento, como os possíveis danos à saúde por
eles causados ou a contaminação dos recursos naturais pelo seu descarte.
A compreensão desses processos é essencial para um debate fundamentado sobre
os impactos da tecnologia nas relações humanas, sejam elas locais ou globais, e
suas implicações éticas, morais, culturais, sociais, políticas e econômicas, e sobre
seus riscos e benefícios para o desenvolvimento sustentável e a preservação da
vida no planeta.
Por meio do desenvolvimento dessa competência específica, de modo articulado
às competências anteriores, espera-se que os estudantes possam se apropriar de
procedimentos e práticas das Ciências da Natureza como o aguçamento da curiosidade sobre o mundo, a construção e avaliação de hipóteses, a investigação de
situações-problema, a experimentação com coleta e análise de dados mais aprimorados, como também se tornar mais autônomos no uso da linguagem científica e na
comunicação desse conhecimento. Para tanto, é fundamental que possam experienciar diálogos com diversos públicos, em contextos variados, utilizando diferentes
mídias, dispositivos e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), e
construindo narrativas variadas sobre os processos e fenômenos analisados.
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Além disso, para o desenvolvimento dessa competência específica podem ser
mobilizados conhecimentos conceituais relacionados a: aplicação da tecnologia do
DNA recombinante; identificação por DNA; emprego de células-tronco; neurotecnologias; produção de tecnologias de defesa; estrutura e propriedades de compostos
orgânicos; isolantes e condutores térmicos, elétricos e acústicos; eficiência de diferentes tipos de motores; matriz energética; agroquímicos; controle biológico de pragas;
conservantes alimentícios; mineração; herança biológica; desenvolvimento sustentável;
vacinação; darwinismo social, eugenia e racismo; mecânica newtoniana; equipamentos
de segurança etc.

HABILIDADES
(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou
resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento
de situações-problema sob uma perspectiva científica.
(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de
análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos,
tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes
linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo
a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de
relevância sociocultural e ambiental.
(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das
Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos
dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência
dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção
de fontes confiáveis de informações.
(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de
conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA,
tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa,
estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes,
legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.
(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências
da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação
de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para
promover a equidade e o respeito à diversidade.
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando
conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e
recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física,
individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos
digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu
uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/
ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
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HABILIDADES
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou
eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas
e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas
à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir
a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de
materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos
materiais.
(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e
demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações,
cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros)
e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de
avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas
condições de saúde da população.

