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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Competências Gerais: 

 Articular entre si diferentes linguagens, códigos e tecnologias de informação e 
comunicação  

 Confrontar opiniões e pontos de vistas diferentes e argumentar na defesa de suas 
idéias 

 Pesquisar e sistematizar informações relevantes para a compreensão e resolução 
de problemas. 

 Perceber e articular as relações entre desenvolvimento cientifico e transformações 
sociais. 

 Sistematizar informações relevantes para compreensão da situação problema  
 Na resolução de problemas, pesquisas, reconhecer e relacionar: c) as 

classificações ou critérios organizacionais, preservados e divulgados no eixo 
espacial e temporal; d) os meios e instrumentos adequados para cada tipo de 
questão; estratégias de enfrentamento dos problemas 

 Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, 
entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura 
de paradigmas e percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em 
suas relações com as transformações sociais. 

Competências Pessoais: 
 Demonstrar comprometimento  
 Interagir socialmente 
 Interagir com a comunidade  
 Demonstração percepção  
 Demonstrar a capacidade de adaptação 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular: Biologia                                                                                                    Módulo: 2º 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

01 1-Sistematizar informações relevantes 
para compreensão da situação problema  
2-Na resolução de problemas, pesquisas, 
reconhecer e relacionar: a) as 
classificações ou critérios 
organizacionais, preservados e 
divulgados no eixo espacial e temporal; 
b) os meios e instrumentos adequados 
para cada tipo de questão; estratégias de 
enfrentamento dos problemas 
3-Compreender as ciências, as artes e a 
literatura como construções humanas, 
entendendo como elas se desenvolveram 
por acumulação, continuidade ou 
ruptura de paradigmas e percebendo seu 
papel na vida humana em diferentes 
épocas e em suas relações com as 
transformações sociais. 

 
 
 
 
 
 
 

1-Articular conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar. 
2-Identificar o problema e formular questões 
que possam explicá-lo e orientar a sua 
solução. 
3-Comparar e interpretar fenômenos. 
4-Interpretar e criticar resultados numa 
situação concreta. 
5-Selecionar estratégias de resolução de 
problemas. 
6- Consultar sites na internet 
7-Estabelecer objetivos, metas e etapas  
Direcionadas para a resolução da questão. 
8-Utilizar elementos e conhecimentos 
científicos e tecnológicos para diagnosticar e 
relacionar questões sociais e ambientais. 
 

 Membrana Plasmática  
Citoplasma  
Núcleo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 1-Sistematizar informações relevantes 
para compreensão da situação problema 
2-Na resolução de problemas, pesquisas, 
reconhecer e relacionar: a) as 
classificações ou critérios 
organizacionais, preservados e 
divulgados no eixo espacial e temporal; 
b) os meios e instrumentos adequados 
para cada tipo de questão; estratégias de 

02 
 
 
 
 
 

1-Articular conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar. 
2-Identificar o problema e formular questões 
que possam explicá-lo e orientar a sua 
solução. 
3-Comparar problemáticas atuais com as de 
outros momentos históricos. 
4 - Interpretar e criticar resultados numa 

02  
 
Fotossíntese  
Respiração Celular  
Histologia Animal  
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enfrentamento dos problemas 
3-Compreender as ciências, as artes e a 
literatura como construções humanas, 
entendendo como elas se desenvolveram 
por acumulação, continuidade ou 
ruptura de paradigmas e percebendo seu 
papel na vida humana em diferentes 
épocas e em suas relações com as 
transformações sociais. 
 

situação concreta. 
5- Selecionar estratégias de resolução de 
problemas. 
6-Estabelecer objetivos, metas e etapas 
direcionadas para a resolução da questão. 
7-Utilizar elementos e conhecimentos 
científicos e tecnológicos para diagnosticar e 
relacionar questões sociais e ambientais.  
8-Posicionar-se diante de fatos presentes a 
partir da interpretação de suas relações com o 
passado. 

03 1-Sistematizar informações relevantes 
para compreensão da situação problema 
2-Na resolução de problemas, pesquisas, 
reconhecer e relacionar: a) as 
classificações ou critérios 
organizacionais, preservados e 
divulgados no eixo espacial e temporal; 
b) os meios e instrumentos adequados 
para cada tipo de questão; estratégias de 
enfrentamento dos problemas 
3-Compreender as ciências, as artes e a 
literatura como construções humanas, 
entendendo como elas se desenvolveram 
por acumulação, continuidade ou 
ruptura de paradigmas e percebendo seu 
papel na vida humana em diferentes 
épocas e em suas relações com as 
transformações sociais. 
 

03 
 
 
 
 

1-Articular conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar. 
2-Identificar, localizar e utilizar, como campo 
de investigação, os lugares de memória e os 
conteúdos das produções folclóricas e 
ficcionais em geral. 
3- Consultar Bancos de Dados e sites na 
Internet. 
4- Estabelecer objetivos, metas e etapas  
direcionadas para a resolução da questão. 
5-Planejar e executar procedimentos 
selecionados. 
6-Reconhecer e utilizar as ciências, artes e 
literatura como elementos de interpretação e 
intervenção e as tecnologias como 
conhecimento sistemático de sentido prático. 
7-Comparar e relacionar as características, 
métodos, objetivos, temas de estudo, 
valorização e aplicação etc. das ciências na 
atualidade e em outros momentos. 

03 Nomenclatura e Classificação dos Seres 
Vivos    
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8-Comparar criticamente a influência das 
tecnologias atuais ou de outros tempos nos 
processos sociais. 
9-Utilizar elementos e conhecimentos 
científicos e tecnológicos para diagnosticar e 
relacionar questões sociais e ambientais.  
10- Posicionar-se diante de fatos presentes a 
partir da interpretação de suas relações com o 
passado. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:    Biologia                                                                                                   Módulo: 2º 

Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científica Procedimentos Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 

Conhecer os colegas e as 
regras a serem seguidas  

Contrato Pedagógico: Bases 
Tecnológicas e Entrega dos 

livros didáticos  

Início da convivência do ano 
escolar entre os alunos e com o 
docente, conhecimento 
recíproco. 

Aulas expositivas e 
dialogadas  

27/01 à 31/01 

Entender a seletividade da 
membrana para manutenção 
dos estados físico, químico 
e individualização das 
organelas. 

Membrana Plasmática. 

Provocar a visualização da 
membrana como o envoltório  
celular, separando uma de outra 
externamente e, internamente 
individualizando as organelas.  

Aulas expositivas. 02/02 à 07/02 

Relacionar o modelo com a 
composição química e as 
funções da membrana.  

Membrana Plasmática: 
composição química, 
modelo, funções; conceito 
atividades e especializações. 

Conceituar a membrana como  
estrutura ativa, e funções 
definidas.  

Tempestade cerebral. 09/02 à 14/02 

Identificar as dificuldades 
dos discentes, reorientando-
os e saná-las em tempo. 

Exercícios de recuperação 
contínua sobre membrana 
plasmática.  

Aplicação de testes e exercícios 
para fixação. Check-list. 16/02 à 21/02 

Discorrer com clareza e 
objetividade suas respostas.  

Prova sobre membrana 
plasmática. 

Aplicação de testes para 
obtenção de 
de “feedback”, e se necessário, 
reorientações. 

Resolução de exercícios. 23/02 à 28/02 

Identificar orgânulos 
citoplasmáticos, origens e 
funções. 

Citoplasma: introdução e 
orgânulos citoplasmáticos. 

Aplicar o conceito de unidade 
“fabril”, com a função 
individualizada de cada 
orgânulo, em prol de um 
objetivo único. 

Tempestade Cerebral. 05/03 à 08/03 



 

Centro Paula Souza – 2014  

Identificar orgânulos 
citoplasmáticos, origens e 
funções. 

Citoplasma: introdução e 
orgânulos citoplasmáticos. 

Aplicar o conceito de unidade 
“fabril”, com a função 
individualizada de cada 
orgânulo, em prol de um 
objetivo único. 

Tempestade Cerebral. 10/03 à 15/03 

Identificar orgânulos 
citoplasmáticos, origens e 
funções. 

Citoplasma: introdução e 
orgânulos citoplasmáticos. 

Aplicar o conceito de unidade 
“fabril”, com a função 
individualizada de cada 
orgânulo, em prol de um 
objetivo único. 

Tempestade Cerebral. 17/03 à 22/03 

Reconhecer os orgânulos 
citoplasmáticos 
relacionando com as 
funções. 

Prova objetiva e dissertativa 
sobre citoplasma. 

Aplicação de testes para 
obtenção de “feedback”, e se 
necessário, reorientações. 

Resolução de exercícios. 24/03 à 29/03 

Reconhecer a importância 
do núcleo no metabolismo 
celular e na transmissão das 
características hereditárias. 

Núcleo: funções e seus 
componentes. 

Entender como o “gerente” da 
unidade “fabril”. Aulas expositivas e 

dialogadas. 
31/03 à 05/04 

Entender o processo 
fotossintético como 
essencial à síntese de 
alimento e oxigênio para os 
seres vivos. 

Processo da fotossíntese. 

Discorrer sobre a clorofila 
como molécula e introduzi-la 
no processo fotossintético como 
uma das responsáveis pela 
síntese de alimento e oxigênio. 

Estudo do meio. 07/04 à 12/04 

Entender o processo 
fotossintético como 
essencial à síntese de 
alimento e oxigênio para os 
seres vivos. 

Processo da fotossíntese. 

A luminosidade como “start” 
do processo fotossintético. 

Estudo do meio. 14/04 à 17/04 

Compreender a importância 
do processo da respiração 
celular como produtora de 
energia para os seres vivos. 

Respiração celular. 

Destacar o processo respiratório 
como essencial para os seres 
vivos pois é o mantenedor das 
funções vitais. 

Tempestade cerebral. 22/04 à 25/04 
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Compreender a importância 
do processo da respiração 
celular como produtora de 
energia para os seres vivos. 

Respiração celular. 

Fazer entender que o processo 
gera produto e sub-produto. 

Tempestade cerebral. 28/04 à 30/04 

Compreender o processo de 
fermentação na produção de 
alimentos e produtos de 
consumo humano. 

Fermentação. 

Introduzir os conceitos em 
quais “ambientes” em que 
ocorre. 

Tempestade cerebral. 05/05 à 09/05 

Compreender o processo de 
fermentação na produção de 
alimentos e produtos de 
consumo humano. 

Fermentação. 

Os diferentes microorganismos 
responsáveis pela fermentação. 

Tempestade cerebral. 12/05 à 16/05 

Compreender o processo de 
fermentação na produção de 
alimentos e produtos de 
consumo humano. 

Fermentação. 

As diferenças entre os tipos de 
fermentação e os aceptores 
finais de hidrogênio. 

Tempestade cerebral. 19/05 à 23/05 

Contextualizar o 
aprendizado para 
compreender o processo de 
tratamento de esgoto na 
cidade de Jales (100% 
biológico) 

Visita à Estação de 
Tratamento de Esgoto a 

cidade de Jales  

 
 
Fixação do aprendizado. 

Aulas práticas  26/05 à 30/05 

Contextualizar o 
aprendizado para 
compreender o processo de 
fabricação de álcool etílico 

Visita à Álcooeste 

 
 
Fixação do aprendizado. 

Aulas práticas 02/06 à 06/06 

Identificar os diferentes 
tipos de tecido, diferenciá-
los e reconhecer suas 
funções.  

Histologia Animal: Tecido 
Epitelial  

 
Entender como tecido de 
“revestimento” e de secreção. 

Tempestade cerebral.  09/06 à 11/06 
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Compreender a importância 
do tecido conjuntivo na 
sustentação, preenchimento, 
nutrição e outras funções  

Histologia Animal: Tecido 
Conjuntivo 

 
Visualizar o tecido conjuntivo. 

Aulas expositivas 21/07 à 25/07 

Compreender a importância 
do tecido conjuntivo na 
sustentação, preenchimento, 
nutrição e outras funções  

Histologia Animal: Tecido 
Conjuntivo 

 
Visualizar o tecido conjuntivo. 

Aulas expositivas 28/07 à 01/08 

Perceber a importância dos 
tecidos muscular e nervoso. 

Histologia Animal: Tecido 
Muscular e Nervoso 

Utilizar o conceito de “ação e 
reação” para entendimento dos 
diversos tipos de estímulos.  

Aulas expositivas 04/08 à 08/08 

Perceber a importância dos 
tecidos muscular e nervoso. 

Histologia Animal: Tecido 
Muscular e Nervoso 

Utilizar o conceito de “ação e 
reação” para entendimento dos 
diversos tipos de estímulos.  

Aulas expositivas 11/08 à 14/08 

  
 

 18/08 à 22/08 

Reconhecer as dificuldades 
e ampliar conhecimento 
sobre a histologia animal  

Exercícios de Recuperação 
Continua sobre Histologia 
Animal 

Resultado da análise do 
“feedback” obtido pela 
realização de testes e 
exercícios. 

Check-list. 25/08 à 29/08 

Expressar de forma clara e 
objetiva sobre o tema 
abordado 

Prova objetiva e dissertativa 
sobre histologia animal. 

Aplicação de testes para 
obtenção de “feedback”, e se 
necessário, reorientações. 

Resolução de exercícios. 01/09 à 05/09 

Reconhecer a importância 
da nomenclatura  e 
classificação dos seres vivos 
na literatura, normas para 
sua utilização. 

Nomenclatura e 
Classificação dos Seres 

Vivos: Grupos 
Taxonômicos  

Necessidade da organização 
conforme regras internacionais, 
para “pan” entendimento.  Tempestade cerebral. 08/09 à 12/09 

Perceber a importância das 
regras na identificação das 
espécies e dos reinos  

Regras Internacionais de 
Nomenclatura. O sistema de 

cinco reinos  

Necessidade da organização 
conforme regras internacionais, 
para “pan” entendimento.  

Aulas expositivas, 
dialogadas 

22/09 à 26/09 
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Compreender a estrutura 
dos vírus, sua forma de 
reprodução e patologias  

Vírus: estrutura; 
reprodução; doenças 

causadas pelo vírus e defesa 
imunológica.  

Entender a amplitude da 
virulência. 

Tempestade cerebral. 29/09 à 03/10 

Ampliar seus 
conhecimentos  

Exercícios de Recuperação 
Continua sobre Vírus. 

Resultado da análise do 
“feedback” obtido pela 
realização de testes e 
exercícios. 

Check-list. 06/10 à 10/10 

Reconhecer a estrutura dos 
Moneras, reprodução, sua 
utilização benéfica e 
provocadora de patologias. 

Reino Monera: Estrutura 
das bactérias; Doenças 
causadas por bactérias  

Introduzir o conceito de 
versatilidade. 

Tempestade cerebral. 13/10 à 17/10 

Reconhecer as 
características dos protistas, 
classificação e patologias  

Reino Protista: Estrutura 
dos protozoários; 

Classificação e doenças 
causadas por protozoários  

Introduzir o conceito de 
versatilidade. 

Tempestade cerebral. 20/10 à 24/10 

Entender as características 
dos fungos, importância 
para o ambiente para 
industria farmacêutica e 
alimentícia e patologia 
causadas em seres vivos 

Reino Fungi: Estrutura; 
Fungos mais comuns, 

liquens 

Introduzir o conceito de 
versatilidade. 

Tempestade cerebral. 29/10 à 31/10 

Caracterizar os diferentes 
tipos de algas e sua 
importância  

Algas Verdes, Vermelhas e 
Pardas, e, ciclos 

reprodutivos  

Introduzir o conceito de multi-
utilização alimentar. 

Aulas reflexivas e 
dialogadas. 

03/11 à 07/11 

Reconhecer as 
características do reino 
vegetal e o ciclo 
reprodutivo das briófitas e 
Pteridófitas.   

Reino Vegetal: 
Características Gerais; 

Reprodução das Briófitas e 
das Pteridófitas 

Processo evolucionista dos 
vegetais. 

Tempestade cerebral. 10/11 à 14/11 
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Compreender o ciclo 
reprodutivo das 
gimnospermas e 
angiospermas  

Reino Vegetal: Reprodução 
das Gimnospermas e 

Angiospermas 

Processo evolucionista dos 
vegetais. 

Aulas expositivas 17/11 à 21/11 

Ampliar seus 
conhecimentos  

Exercícios de Recuperação 
Contínua sobre os Reinos 
estudados. 

Resultado da análise do 
“feedback” obtido pela 
realização de testes e 
exercícios. 

Check-list. 24/11 à 28/11 

Conhecer as características 
do reino animal.  

Noções da organização do 
reino animal. 

Universalização da linguagem 
evolucionista. 

Tempestade cerebral. 01/12 à 05/12 

Conhecer as características 
do reino animal.  

Noções da organização do 
reino animal. 

Universalização da linguagem 
evolucionista. 

Tempestade cerebral. 08/12 à 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:     Biologia                                                                                           Módulo: 1º  

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

 
1- Conhecer e Compreender 
a membrana plasmática 
como estrutura essencial 
para manter os estados 
físicos e químicos da célula 
constante. 

 Compreender a 
importância dos 
ribossomos na síntese 
protéica; 

 Compreender a 
importância de REL e 
RER no transporte e 
síntese de substância nas 
células; 

 Reconhecer a importância 
de uma adequada 
alimentação em proteínas 
para um bom crescimento 
e desenvolvimento do 
organismo; 

 Relacionar as 
mitocôndrias com o 
processo da respiração 
celular; 

 Relacionar os 
cloroplastos com o 
processo da fotossíntese; 

 Relacionar o Complexo 
de Golgi a produção de 
glicoproteína, síntese de 
esteróides, produção de 
lisossomos e 
acrossomos. 

 Reconhecer os tipos de 

 Interpretar textos 
no clickidéia  

 Resolução dos 
exercícios dos 
livros didáticos. 

 Prova com 
questões objetivas 
e subjetivas 

 Clareza  
 Objetividade  
 Embasamento 

conceitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apresentar os 
conhecimentos 
adquiridos através 
de textos, provas, 
resoluções de 
exercícios, 
obedecendo aos 
critérios 
estabelecidos dos 
referentes assuntos 
abordados. 



 

Centro Paula Souza – 2014  

vacúolos e suas funções; 

 Relacionar os lisossomos 
com a digestão 
intracelular, o 
encurtamento da cauda 
dos girinos, a 
decomposição cadavérica 
e algumas doenças. 

2- Caracterizar e 
compreender as funções dos 
orgânulos citoplasmáticos, 
como também, reconhecer 
o citoplasma como meio 
essencial para o 
metabolismo celular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compreender  a 
importância da 
contribuição dos 
fungos e bactérias 
como 
transformadores da 
matéria orgânica , 
morta na agricultura. 

 Entender o 
mecanismo da 
reprodução, nutrição 
e respiração das 
bactérias e fungos. 

 Compreender a 
importância das 
bactérias e fungos na 
indústria de 
alimentos, remédios 
engenharia genética. 

 Resolução de 
exercícios 

 Prova subjetiva 

 Translucidez nos 
exercícios e nas 
provas 

 Organização dos 
exercícios e durante 
a prova. 

 

3- Reconhecer o núcleo na 
célula, identificar, 
caracterizar e compreender 
as funções de cada 
componente nuclear 

 Reconhecer a 
importância do 
núcleo para a célula e 
distinguir os 
componentes 

 Resoluções de 
exercícios  

 Esquema 
mostrando o 

 Clareza  
 Objetividade  
 Embasamento 

conceitual. 

 Prova subjetiva, 
apresentando e 
citando as funções 
de cada componente 
nuclear e a 
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estruturais de um 
núcleo interfásico; 

 Distinguir seres 
procariontes de seres 
eucariontes; 

 Caracterizar os 
cromossomos como 
unidades hereditárias; 

 Entender as funções 
dos componentes do 
núcleo; 

 Perceber e 
compreender a 
atuação do núcleo no 
metabolismo celular. 

período nuclear 
(interfásico) 

 E uso correto de 
termos biológicos  

importância do 
núcleo na 
transmissão das 
características 
hereditárias e no 
comando do 
metabolismo 
celular. 

4- Reconhecer o processo 
da fotossíntese como algo 
indispensável, à produção 
de alimento e oxigênio para 
a manutenção da vida no 
planeta  

 Conhecer a influencia 
de fatores como a luz 
e a temperatura na 
atividade 
fotossintetizante de 
uma planta. 

 Discorrer sobre os 
aspectos envolvidos 
na relação 
fotossíntese/respiraçã
o. 

 Reconhecer os 
fatores limitantes na 
velocidade do 
processo 
fotossintético. 

 Esquematizar os 
processos 
diferenciando-os 
através de prova 
subjetiva. 

 Clareza durante o 
esquema. 

 

 
 Organização e 

compreensão dos 
esquemas 
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5-Reconhecer os processos 
de respiração e fermentação 
como essenciais à 
sobrevivência dos seres 
vivos 
 

 Diferenciar os 
processos aeróbios e 
anaeróbios . 

 Compreender o 
metabolismo de cada 
um. 

 Esquematizar os 
processos 
diferenciando-os 
através de prova 
subjetiva. 

 Clareza durante o 
esquema. 

 

 
 
 Organização e 

compreensão dos 
esquemas. 

 
 
 
 

6-Reconhecer os quatro 
tipos de tecido animal, 
caracterizá-los e 
compreender suas funções 
durante o ciclo vital de um 
indivíduo. 

 Reconhecer a 
importância da 
diferenciação celular. 

 Distinguir e 
caracterizar os vários 
tipos  de epitélios. 

 Distinguir e 
caracterizar os vários 
tipos de tecido 
conjuntivos. 

 Reconhecer e 
diferenciar as células 
musculares. 

 Compreender o 
mecanismo contrátil 
e os eventos a ele 
relacionados. 

 Caracterizar os 
aspectos 
morfofisiológicos 
relacionados ao 
tecido nervoso. 

  

 Resolução de 
exercícios. 

 Prova subjetiva. 

 Translucidez nos 
exercícios e nas 
provas. 

 
 Desempenho que 

evidencie a clareza 
entre as funções dos 
quatro tecidos e suas 
respectivas funções. 
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7- Reconhecer a 
necessidade da existência 
de regras universais de 
nomenclatura para os seres 
vivos e a classificação dos 
organismos no cinco reinos 
da natureza e suas 
respectivas categorias 
taxionômicas. 

 Compreender a 
importância da existência 
de regras universais de 
nomenclatura para os 
seres vivos. 

 Conhecer as 
principais regras do 
sistema binominal de 
nomenclatura. 

 Adquirir uma visão 
geral dos reinos que 
compõem o mundo vivo. 

 Reconhecer a não 
inclusão dos vírus em 
nenhum dos reinos. 

 
 
 
 Resolução de 

exercícios 
 Pesquisa via 

internet e biblioteca. 
 Prova subjetiva. 
 

 
 
 
 Objetividade nas 

respostas. 
 Pontualidade na 

entrega. 
 

 
 
 
 Descrever as regras 

de nomenclatura dos 
seres vivos, relacionar 
as categorias 
taxionômicas e 
caracterizar os cinco 
reinos existentes. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os devidos 
valores. É “de onde surge a nota/menção do”. O professor deve estabelecer os critérios adotados 
para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do Componente Curricular 
no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

X 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

X 
Prova com Testes 
Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X 
Prova com Consulta 

X 
Resolução de Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

X 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 Outro............................. X Trabalhos/Pesq em grupo  Iniciativa e proatividade 

   Outro............................. X Comportamento e disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%  X 10%  70%  X 10%  70% 

  20% X 80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%   30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 

 
 
 
 
 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Biologia atual, Wilson Roberto Paulino. Ciência da Vida Biologia, Ayrton C. Marcondes & 
Domingos A. Lammoglia. Biologia das Populações, Amabis & Martho. Biologia, Avancini & 
Favaretto.Biologia, Nelson-Túlio-Cleide. Biologia Hoje, Sérgiio Linhares & Fernando 
Gewandsznajder. Bio, Sõnia Lopes. Biologia, César & Sezar. Os Caminhos da Vida, Oswaldo 
Frota-Pessoa. Biologia, J. Laurence. 
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
As atividades de recuperação e reorientação serão realizadas de forma contínua e, sempre que for 

diagnosticada insuficiência na aprendizagem de competências pelo aluno, durante o 

desenvolvimento do curso. 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 

aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciada o uso de novas estratégias que 

favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e 

adequada às dificuldades dos alunos, como: a) ampliação de atividades de apoio, b) revisão de 

bases tecnológicas, c) orientação de estudos, d) atividades complementares de reforço e e) 

replanejamento do processo de ensino-aprendizagem quando necessário. 

 
VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo Componente 
Curricular,  previsto no Plano de Metas do Curso para 2014: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de realização Anexo: 

Visitas: 1- Zoológico, Aquário, Museu 
Ipiranga, Mercadão, Shopping Dom 
Pedro; 
2- Thermas dos Laranjais (socialização) 
3- Usina Colombo 
4- Estação de Tratamento de Esgoto de 
Jales 
5- Hidroex 

1º Semestre 
 
 

2º semestre 
2º semestre 
2º semestre 

 
1º semestre 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: APARECIDA PODSCLAN  

Assinatura:                                                                                        Data: 05/02/2014 

 
 
 
 
 

X  – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Antônio José Pietrobon 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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