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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: 

 Dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as 
diferentes linguagens para se expressar e se comunicar. 

 Construir e aplicar conceitos das diferentes áreas de conhecimento de modo a 
investigar e compreender a realidade. 

 Selecionar, organizar relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os 
contextualizada mente para enfrentar situações-problema e tomada de decisões. 

 Organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar 
consistentemente. 

 Recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção 
solidaria na realidade. 

Competências Pessoais: 
 Interagir socialmente com a comunidade 
 Atuar na comunidade  
 Atualizar-se 
 Dar provas de moderação 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:    Biologia                                                                                                            Série: 3º  
 

 
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. 
 

01 
 
 
 
 

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. 
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 

01 Nomenclatura e Classificação dos Seres 
Vivos    
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relacionar questões sociais e ambientais.  
10- Posicionar-se diante de fatos presentes a 
partir da interpretação de suas relações com o 
passado. 

02 Exprimir-se por escrito ou oralmente 
com clareza, usando a terminologia 
pertinente. 

02 
 
 

Selecionar estilos e formas de comunicar-se 
ou expressar-se adequadas a cada situação; 
 

02 Embriologia  
 
 

03 Utilizar-se das linguagens como meio 
de expressão, informação e 
comunicação, em situações 
intersubjetivas, adequando-as aos 
contextos diferenciados dos 
interlocutores e das situações em que 
eles se encontram. 
Exprimir-se por escrito ou oralmente 
com clareza, usando a terminologia 
pertinente. 

03 
 
 
 
 
 

Utilizar textos e discursos que, na forma e no 
conteúdo, sejam mais adequados para 
contestar, esclarecer, fundamentar, justificar, 
ilustrar ou reforçar argumentos. 
Acionar, selecionar, organizar e articular 
conhecimentos para construir argumentos e 
propostas; 

03  
 
Divisão celular 
Tudo relacionado a reprodução 

04 Exprimir-se por escrito ou oralmente 
com clareza, usando a terminologia 
pertinente. 
Colocar-se como sujeito no processo de 
produção/recepção as comunicação e 
expressão 
Avaliar resultados (experimentos) 
Considerar a linguagem e suas 
manifestações como fonte de 
legitimação de acordos e condutas 
sociais que se realizam em contextos 
histórico-culturais específicos. 

04 
 

Selecionar estilos e formas de comunicar-se 
ou expressar-se adequadas a cada situação; 
Acionar, selecionar, organizar e articular 
conhecimentos para construir argumentos e 
propostas. 
Confrontar resultados com hipóteses 
levantadas. 
Articular conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar; 
Situar as diversas produções da cultura em seu 
contexto histórico-cultural; 
Interpretar informações, códigos, idéias, 
palavras,diferentes linguagens, considerando 
as características físicas, étnicas, sociais e 

04 Genética  
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históricas de seus emissores/produtores.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Bases Científicas 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 

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. 
(brainstorming) 

02/02 à 07/02 

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 09/02 à 14/02 

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. 16/02 à 21/02 

Ampliar seus conhecimentos  
Exercícios de Recuperação 
Continua sobre Vírus. 

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

Check-list. 23/02 à 28/02 

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. 05/03 à 08/03 

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. 10/03 à 15/03 
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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. 17/03 à 22/03 

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. 24/03 à 29/03 

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. 31/03 à 05/04 

Compreender o ciclo 
reprodutivo das 
gimnospermas e 
angiospermas  

Reino Vegetal: Reprodução das 
Gimnospermas e Angiospermas 

Processo evolucionista dos 
vegetais. 

Aulas expositivas 07/04 à 12/04 

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. 14/04 à 17/04 

Conhecer as características 
do reino animal.  

Noções da organização do reino 
animal. 

Universalização da linguagem 
evolucionista. 

Tempestade cerebral. 22/04 à 25/04 

Conhecer as características 
do reino animal.  

Noções da organização do reino 
animal. 

Universalização da linguagem 
evolucionista. 

Tempestade cerebral. 28/04 à 30/04 

Identificar as características 
dos anelídeos, compreender 
seus ciclos reprodutivos e a 
importância das minhocas 
para fertilidade do solo. 

Reino Animal: Filo dos 
anelídeos (características 
gerais) 

 
Entender este filo como parte 
dinâmica do processo evolutivo. 

Aulas expositivas, dialogadas 
e reflexivas 

05/05 à 09/05 
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Caracterizar o filo dos 
artrópodes e suas principais 
classes  

Introdução ao Filo dos 
Artrópodes: Características 
Gerais; As 5 classes, 
Características das Classes dos 
insetos. Algumas ordens dos 
insetos  

 
Entender este filo como parte 
dinâmica do processo evolutivo. Aulas expositivas, dialogadas 

e reflexivas. 
12/05 à 16/05 

Reconhecer as 
características das classes 
mencionadas  

Classe dos crustáceos; 
Aracnídeos; Quilópodes; 
Diplópodes. 
Obs.: estudamos as principais 
características de cada classe e 
os exemplos  

 
Entender este filo como parte 
dinâmica do processo evolutivo. Aulas expositivas e 

dialogadas 
19/05 à 23/05 

Caracterizar os filos dos 
moluscos e equinodermos.  

Filo dos Moluscos; Filo dos 
Equinodermos.  

Entender este filo como parte 
dinâmica do processo evolutivo. 

Aulas expositivas e 
dialogadas 

26/05 à 30/05 

Caracterizar o filo cordado, 
seus subfilos e classes. 

Filo dos Cordados: 
Características Gerais; Os três 
subfilos do filo cordado; 
Comparação em relação à 
notocorda e exemplos dos 
urocordados e cefalocordados; 
As setes classes dos 
Vertebrados. 

 
 
Entender este filo como ápice do 
processo evolutivo. Aulas expositivas, dialogadas 

e reflexivas. 
02/06 à 06/06 

Analisar as características 
dos peixes em termos 
evolutivos.   

Classe dos Ágnatos; 
Condrictes; Características 
Gerais  e exemplos. Classe dos  
Osteíctes: Características 
Gerais, Divisão da classe e 
exemplos 

 
 
Entender este filo como ápice do 
processo evolutivo. 

Aulas expositivas e 
dialogadas 

09/06 à 11/06 
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Perceber as diferenças entre 
anfíbios e répteis no 
processo evolutivo  

Classe dos Anfíbios: 
Características gerais e 
exemplos; Classe dos répteis: 
Características gerais; As 
quatro ordens, características de 
cada ordem e exemplos.  

 
 
Entender este filo como ápice do 
processo evolutivo. 

Aulas expositivas e 
dialogadas 

21/07 à 25/07 

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. 28/07 à 01/08 

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. 04/08 à 08/08 

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. 11/08 à 14/08 

Expressar de forma clara e 
objetiva sobre o tema 
abordado 

Prova objetiva e dissertativa 
sobre reino animal. 

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

Resolução de exercícios. 18/08 à 22/08 

Compreender a formação de 
um embrião e identificar as 
fases: mórula, blástula, 
gástrula e nêurula   

Introdução a Embriologia  

Compreender  como fase do 
processo dinâmico da divisão 
celular pós mitoses sucessivas. 

Aulas expositivas e 
dialogadas  

25/08 à 29/08 

Compreender a formação de 
um embrião e identificar as 
fases: mórula, blástula, 
gástrula e nêurula   

Embriologia  

Compreender como fase do 
processo dinâmico da divisão 
celular pós mitoses sucessivas. 

Aulas expositivas e 
dialogadas 

01/09 à 05/09 

Reconhecer o processo 
mitótico na formação do 
corpo dos seres vivos, 
crescimento e reconstituição 
de tecidos.  

Divisão Celular: Mitose, 
importância do processo para os 
seres vivos; Fase da Mitose.  

Entender como início do processo 
na formação dos seres vivos. 

Aulas expositivas e 
dialogadas  

08/09 à 12/09 
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Compreender o processo 
meiótico na formação dos 
gametas e caracterizar as 
fases  

Divisão celular: Meiose; 
importância do processo para os 
seres vivos; Fase da Meiose.  

Entender como continuidade do 
processo de formação dos seres 
vivos e início da especialização das 
células reprodutivas. 

Aulas expositivas e 
dialogadas  

22/09 à 26/09 

Ampliar seus conhecimentos  
Exercícios de Recuperação 
Contínua sobre divisão celular 

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

Check-list. 29/09 à 03/10 

Entender a complexidade 
anatômica e fisiológica dos 
aparelhos reprodutores 

Anatomia e Fisiologia dos 
aparelhos reprodutores 
masculinos e femininos da 
espécie humana. 

 
Conhecer os aparelhos 
reprodutores. 

Aulas expositivas, dialogadas 
e reflexivas. 

06/10 à 10/10 

Diferenciar ovogênese de 
espermatogênese e 
compreender o processo de 
formação dos gametas 

Gametogênese da espécie 
humana: Ovogênese e 
Espermatogênese 

 
 
Conhecer as células reprodutivas. 

Aulas expositivas, dialogadas 
e reflexivas   

13/10 à 17/10 

Perceber a ação hormonal 
nas mudanças físicas e 
comportamentais dos 
adolescentes.  

Fisiologia hormonal 
relacionada à reprodução da 
espécie humana  

Entender como influencia no 
comportamento e agente de 
transformações físicas. 

Aulas expositivas, dialogadas 
e reflexivas   

20/10 à 24/10 

Contextualizar o 
aprendizado para 
compreender a ação dos 
métodos contraceptivos e 
DSTs. 

Palestra: Métodos 
Contraceptivos e DSTs. 

 
 
Orientação e prevenção. 

Exposição de fotos, dados 
atuais de pesquisa  

29/10 à 31/10 

Expressar de forma clara e 
objetiva sobre o tema 
abordado 

Prova sobre Anatomia e 
fisiologia dos aparelhos 
reprodutivos, gametogênese e 
fisiologia hormonal. 

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

Resolução de exercícios. 03/11 à 07/11 
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Perceber a importância da 
genética no mecanismo de 
transmissões das 
características hereditárias 
ao longo do processo 
evolutivo 

Genética: Conceitos Básicos e a 
experiência de Mendel 

Princípio da hereditariedade. 

Aulas expositivas  10/11 à 14/11 

Entender a importância deste 
cruzamento para descobrir se 
um indivíduo portador de 
um caráter dominante 
qualquer é puro ou hibrido. 

Cruzamento - Teste 

Princípio da hereditariedade. 

Aula expositiva  17/11 à 21/11 

Compreender o enunciado 
da 1º Lei de Mendel, suas 
conclusões e resolução de 
exercícios  

Aplicação da 1º Lei de Mendel 
– Resolução de problemas 
básicos  

Princípio da hereditariedade. 

Aulas dialogadas e reflexivas  24/11 à 28/11 

Compreender o enunciado 
da 1º Lei de Mendel, suas 
conclusões e resolução de 
exercícios  

Aplicação da 1º Lei de Mendel 
– Resolução de problemas 
básicos  

Princípio da hereditariedade. 

Aulas dialogadas e reflexivas  01/12 à 05/12 

Compreender o enunciado 
da 1º Lei de Mendel, suas 
conclusões e resolução de 
exercícios  

Aplicação da 1º Lei de Mendel 
– Resolução de problemas 
básicos  

Princípio da hereditariedade. 

Aulas dialogadas e reflexivas  08/12 à 11/12 

 
 
 



 

Centro Paula Souza – 2014  

 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Biologia                                                                                                                 Módulo: 3º 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 
Procedimentos de 

Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1- 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 da pesquisa. 
 

 
 
 
 Evidenciar através 

dos exercícios a ausência 
dos vírus nos reinos  

 Comprovar o 
entendimento das regras 
universais de 
nomenclatura através de 
prova subjetiva; 

 Clareza no 
discorrimento das 
características de cada 
reino 

 Transparência e 
objetividade na prova 
subjetiva; 

Maximização do 
vocabulário.  

                                                
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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2.Compreender o processo 
de formação de um 
embrião, abrangendo desde 
o momento da fecundação 
até o reconhecimento dos 
anexos embrionários. 

 Reconhecer e 
classificar os 
principais tipos de 
óvulos. 

 Reconhecer, 
identificar e 
caracterizar as fases 
do desenvolvimento 
embrionário de um 
organismo;  

 Distinguir os folhetos 
embrionários e 
conhecer alguns 
órgãos por eles 
formados. 

 Reconhecer os anexos 
embrionários, sua 
ocorrência e funções. 

 

 
 Descrever o processo 

de formação de um 
embrião desde o 
estágio de zigoto até a 
fase de nêurula 
através de prova 
subjetiva 

 
 

 Transparência no 
descrever do processo 

 
 Organização do 

processo e durante a 
prova. 

 
 
 
 

3- Compreender e 
reconhecer a 
importância  da divisão 
celular nos processos 
de formação do corpo, 
formação de gametas, 
substituição de células 
e identificar e 
caracterizar as várias 
etapas das duas 
divisões 

 Caracterizar a 
interfase. 

 Diferenciar mitose de 
meiose. 

 Reconhecer a 
importância da mitose 
e da meiose para os 
seres vivos. 

 Caracterizar as várias 
etapas da mitose e da 
meiose. 

 Relacionar mitose 
com câncer. 

 .Exercícios de 
fixação. 

 Relatório da palestra  
com ilustrações  
sobre o tema 
abordado. 

 Prova.  

 Exatidão e 
translucidez. 

 Clareza nos 
relatórios, provas e 
exercícios que 
comprovem a 
importância da mitose 
e da meiose em 
processos 
indispensáveis para a 
formação de gametas, 
organismos,  
reconstituição de 
tecidos lesados e 
câncer.  
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4- Reconhecer na 
reprodução humana a 
importância dos 
aparelhos reprodutores 
como peças 
indispensáveis à 
formação dos gametas 
e compreender as fases 
da gametogênese e a 
ação dos hormônios 
relacionados a esse 
processo. 

 Conceituar 
reprodução e entender 
sua importância. 

 Conhecer os órgãos 
que constituem os 
aparelhos 
reprodutores 
masculinos e 
femininos e suas 
respectivas funções 

 Conhecer as fases da 
espermatogênese e 
ovogênese e 
diferenciar esses dois 
fenômenos. 

 Conceituar 
fecundação e 
conhecer os aspectos 
hormonais 
relacionados a ela. 

 Conceituar ovulação, 
menstruação, nidação 
e entender o 
mecanismo biológico 
desses fenômenos. 

 Conceituar e 
reconhecer as 
glândulas sexuais e 
seus respectivos 
hormônios. 

 Discorrer sobre as 
funções hormonais na 

 Resolução de 
exercícios; 

 Prova subjetiva e 
objetiva; 

 

 Objetividade nas 
respostas e 
pontualidade na 
entrega. 

 Exibir a resolução 
dos exercícios e da 
prova entendendo 
claramente a 
anatomia dos 
aparelhos 
reprodutivos, 
diferenciando 
ovogênese de 
espermatogênese, 
enfatizando cada uma 
de suas etapas e a 
ação dos hormônios 
relacionados no 
processo. 
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adolescência. 

5-Reconhecimento da 
genética como fenômeno 
indispensável do 
esclarecimento sobre a 
hereditariedade 

 Compreender o que é 
um gene e sua 
importância no 
mecanismo 
hereditário; 

 Perceber o valor do 
trabalho de Mendel e 
entender o significado 
das suas leis; 

 Diferenciar genótipo 
de fenótipo, genes 
dominantes de genes 
recessivos e 
interpretar 
corretamente as 
genealogias; 

 Resolver problemas 
genéticos sobre a 
primeira e a segunda 
lei de Mendel. 

 Resolução de 
problemas. 

 Pesquisa via internet, 
jornal e revista. 

 Provas teóricas e com 
resoluções de 
problemas. 

 Precisão  
 Clareza 
 Embasamento 

Conceitual  
 Rapidez na resolução 

de problemas  

 Informações 
selecionadas e 
organizadas em 
ordem de relevância e 
entendimento nas 
resoluções de 
problemas. 
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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 

 
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- Hidroex 

 
1º 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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