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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:  

 Informar-se, comunicar-se e representar idéias e sentimentos utilizando textos e 
tecnologias de diferentes naturezas. 

 Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando 
regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções 

 Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões 
algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos, etc; 

 Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e 
trabalho de equipe para conhecimento do individuo, da sociedade, da cultura e 
dos problemas que se deseja resolver 

 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando texto com seu contexto, conforme natureza, função, organização, 
estrutura, condições de produção e de recepção; 

 Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimentos 

 Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de 
produção e de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem em 
seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos; 

Competências Pessoais: 
 Demonstrar comprometimento  
 Demonstrar capacidade de organização  
 Interagir socialmente 
 Interagir com a comunidade 
 Demonstrar percepção 
 Zelar pela conservação do meio ambiente  
 Trabalhar em equipe  
 Demonstrar a capacidade de adaptação  
 Demonstrar a capacidade de auto-critica 
 Demonstrar confiabilidade  
 Demonstrar autoconfiança 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular: Biologia                                                                              Série: 1°  
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

01 1-Questionar processos naturais, 
socioculturais tecnológicos, 
identificando regularidades, 
apresentando interpretações e prevendo 
evoluções  
2-Entender e utilizar textos de diferentes 
naturezas: tabelas, gráficos, expressões 
algébricas, expressões geométricas, 
ícones, gestos, etc; 
3 -Entender os princípios das 
tecnologias de planejamento, 
organização, gestão e trabalho de equipe 
para conhecimento do indivíduo, da 
sociedade, da cultura e dos problemas 
que se deseja resolver 
4-Entender as tecnologias da 
informação e comunicação como meios 
ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimentos 
5-Compreender o desenvolvimento da 
sociedade como processo de ocupação e 
de produção e de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a 
paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e 
humanos; 

 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
2. Perceber o eventual caráter aleatório e não 
determinístico de fenômenos naturais e 
socioculturais.  
3. Reconhecer o significado e a importância 
dos elementos da natureza para a manutenção 
da vida.  
4. Identificar elementos e processos naturais 
que indicam regularidade ou desequilíbrio do 
ponto de vista ecológico.  
5. Reconhecer os processos de intervenção do 
homem na natureza para a produção de bens, 
o uso social dos produtos dessa intervenção e 
suas implicações ambientais, sociais etc. 
6-Expressar quantitativa e qualitativamente 
dados relacionados a contextos 
socioeconômicos, científicos ou cotidianos.  
7- Decodificar símbolos e utilizar a linguagem 
do computador para pesquisar, representar e 
comunicar idéias.   
8-Associar-se a outros interessados em atingir 
os mesmos objetivos.  
9-Dividir tarefas e compartilhar 
conhecimentos e responsabilidades. 

 Revisão e resgate do conteúdo trabalhado 
na disciplina de ciências de 5º a 8º série 
do ensino fundamental (pré-requisitos 
necessários ao curso). 
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10-Utilizar tabelas classificatórias e critérios 
organizacionais.  
11-Utilizar os meios de comunicação como 
objetivos e campos de pesquisa. 
12-Ler as paisagens percebendo os sinais de 
sua formação/ transformação pela ação de 
agentes sociais.  
13-Relacionar os espaços físicos ocupados 
com a condição social e a qualidade de vida 
de seus ocupantes.  
14-Detectar, nos lugares, a presença de  
elementos culturais transpostos de outros  
espaços e as relações de convivência ou de 
dominação estabelecidas entre eles.  
15 -Relacionar as mudanças ocorridas no 
espaço com as novas tecnologias, 
organizações da produção, interferências no 
ecossistema etc., e com o impacto das 
transformações naturais, sociais, econômicas, 
políticas e culturais. 
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02 1-Entender e utilizar textos de diferentes 
naturezas: tabelas, gráficos, expressões 
algébricas, expressões geométricas, 
ícones, gestos, etc; 
2-Entender as tecnologias da 
informação e comunicação como meios 
ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimentos; 
3- Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando texto com seu contexto, 
conforme natureza, função, organização, 
estrutura, condições de produção e de 
recepção; 
4-Entender as tecnologias da 
informação e comunicação como meios 
ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Decodificar símbolos e utilizar a linguagem 
do computador para pesquisar, representar e 
comunicar idéias.   
2-Utilizar conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
3-Perceber o eventual caráter aleatório e não 
determinístico de fenômenos naturais e 
socioculturais.  
4- Utilizar tabelas classificatórias e critérios 
organizacionais; 
5- Utilizar os meios de comunicação como 
objetivos e campos de pesquisa. 

 
 

  
1- Composição Química Celular (Água, 
Sais Minerais, Carboidratos, Lipídios, 
Vitaminas, Proteínas e Ácidos 
Nucléicos)  

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 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 Membrana Plasmática  
Citoplasma  
Núcleo  
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ruptura de paradigmas e percebendo seu 
papel na vida humana em diferentes 
épocas e em suas relações com as 
transformações sociais. 

8-Utilizar elementos e conhecimentos 
científicos e tecnológicos para diagnosticar e 
relacionar questões sociais e ambientais. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Biologia                                                                                     Módulo: 1º  
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Base Científica Procedimentos Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 

Conhecer os colegas e as 
regras a serem seguidas  

Recepção dos alunos; 
apresentação do calendário 
escolar; apresentação das bases 
tecnológicas; recuperação e 
avaliação e, livre didático. 

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

Painel informativo e integrado.  27/01 a 31/01 

Compreender a organização 
dos seres vivos que vai além 
da organização da matéria 
inanimada. 

Níveis de organização dos 
seres vivos:  

Resgatar os níveis de organização 
dos seres vivos (células/biosfera); 
relembrando conceitos básicos; 
fenômenos naturais; ciclo dos 
elementos químicos na natureza; 

Tempestade cerebral. 02/02 a 07/02 

Perceber a diferença da 
seqüência do fluxo de 
energia e matéria na cadeia e 
teia alimentar  

Cadeia e Teia Alimentar.  

Recordar cadeia e teia alimentar, 
relembrando a importância do 
equilíbrio nos ecossistemas. 

Exposições de idéias e 
conceitos já adquiridos. 

09/02 a 14/02 

Conhecer as principais 
características dos seres 
vivos classificá-los. 

Reinos: Monera, Protista, 
Fungi, Animal e Vegetal. 

Recapitular a classificação dos seres 
vivos, os critérios utilizados, e 
comparar a atual com as anteriores. 

Exposições de idéias e 
conceitos já adquiridos. 

16/02 a 21/02 

Relacionar o Fluxo de 
energia com o de matéria ao 
longo das cadeias e teias 
alimentares e perceber os 
desequilíbrios causados pelo 
homem e pelas catástrofes 
naturais.  

Fluxo de matéria e energia. 

 
 
 
Trazer à memória  os conceitos de 
fluxo de energia e de matéria. 

Estudo do meio. 23/01 a 28/02 

Identificar o que os seres 
vivos tem em comum . 

Características dos seres vivos.  
Relembrar as características dos 
seres vivos. 

Exposições de idéias e 
conceitos já adquiridos 

05/03 a 08/03 
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Reconhecer a importância da 
seqüência dos níveis de 
organização dos seres vivos.   

Tema Transversal: Os níveis 
de Organização dos Seres 
Vivos (clickidéia). Resolução 
de exercícios. 

Resgatar os níveis de organização 
dos seres vivos com aplicação de 
exercícios. 

Pesquisa em sites (clickidéia). 10/03 a 15/03 

Perceber a importância das 
moléculas que compõem 
quimicamente a célula 

Introdução à Composição 
Química Celular. 

Conhecimento das menores 
partículas que formam o mundo vivo Tempestade cerebral. 17/03 a 22/03 

Compreender a importância 
da água para a vida celular e 
do organismo 

Água: Papéis Biológicos. 
Importância da água como meio que 
suporta a célula e onde ocorrem as 
reações metabólicas. 

Aulas expositivas e dialogadas. 24/03 a 29/03  

Compreender as funções dos 
minerais para o bom 
funcionamento celular e do 
organismo, fazer uma 
análise crítica de seus mitos 

Sais Minerais: papéis 
biológicos, fontes.  

 
Importância dos minerais no 
equilíbrio homeostático 

Aulas reflexivas, dialogadas e 
expositivas. 

31/03 a 05/04 

Entender a importância dos 
carboidratos no suprimento 
de energia para o 
metabolismo celular e 
manutenção de uma vida 
saudável. Perceber os 
prejuízos da falta e do 
excesso no organismo. 
Compreender a classificação 
em relação a quantidade do 
número de átomos de 
carbono presente em cada 
molécula e os papéis 
biológicos dos mais 
importantes.  

Carboidratos: Classificação no 
organismo, excesso, carência, 
obesidade, e importância dos 
carboidratos, como fonte 
energética, para a realização de 
esportes.  

 
 
 
 
 
É a principal fonte de energia para 
os seres vivos. 

Aulas expositivas, dialogadas e 
reflexivas.  

07/04 a 12/04 
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Perceber a diferença entre 
óleos e gorduras e seus 
papéis biológicos.  

Lipídios: Importância para os 
seres vivos, excesso, carência, 
obesidade. 

 
Conceituação de óleo e gordura. Estudo do meio. 14/04 a 17/04 

Identificar as vitaminas e 
seus papéis biológicos.  
Vincular vitaminas com 
qualidade de vida.  

Vitaminas: classificação; 
papéis biológicos, 
identificação; carência e 
excesso. 

 
Ação da vitamina como um dos 
elementos reguladores. 

Estudo do meio. 22/04 a 25/04 

Perceber a importância das 
proteínas no metabolismo 
celular. 

Papéis biológicos; ligações 
peptídicas; análise de tabelas 
nutricionais. 

 
Ação metabólica das proteínas. Estudo do meio. 28/04 a 30/04 

Reconhecer a importância 
das enzimas nas reações 
químicas e os fatores, no 
meio de ocorrência, que 
influenciam na velocidade. 

Fatores que influenciam na 
velocidade das reações 
enzimáticas. 

 
 
Ação catalítica das enzimas. 

Aulas expositivas, dialogadas e 
reflexivas. 

05/05 a 09/05 

Compreender a composição 
química dos soros e vacinas, 
sua fabricação e ação no 
organismo.  

Anticorpos: vacinas e soros 
terapêuticos; tipos de 
imunização. 

 
Ação do soro e da vacina no 
organismo. 

Discussão e debate. 12/05 a 16/05 

Sanar dúvidas dos discentes 
de forma individual e 
coletiva. 

Exercícios de recuperação 
contínua sobre composição 
química celular. 

Resgatar as bases tecnológicas 
estudadas com resolução de 
exercícios. 

Resolução de exercícios. 19/05 a 23/05 

Discorrer de forma clara e 
objetiva as respostas das 
questões propostas. 

Prova sobre composição 
química celular.   

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

Resolução de exercícios. 26/05 a 30/05 

Perceber a importância do 
DNA  como responsável 
pelo metabolismo celular e 
pela transmissão das 
características hereditárias. 

Ácidos Nucléicos: introdução.   

Ter o DNA como o “comandante” 
do metabolismo celular e “grande 
reservatório” das características 
hereditárias e responsável pelas 
mutações e melhoramentos 
genéticos. 

Tempestade cerebral. 02/06 a 06/06 
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Entender a construção do 
DNA, RNA e nucleotídeos.  

Tipos de nucleotídeos de DNA 
e RNA; algumas características 
dos ácidos nucléicos; 
construção da molécula de 
DNA e RNA. 

Ter o DNA como o “comandante” 
do metabolismo celular e “grande 
reservatório” das características 
hereditárias e responsável pelas 
mutações e melhoramentos 
genéticos. 

Aulas expositivas, dialogadas e 
reflexivas. 

09/06 a 11/06 

Compreender a importância 
de seus papeis biológicos 
para manutenção da vida.  

Papéis biológicos do DNA; 
tipos de RNA; código 
genético; síntese de proteínas e 
mutações. 

Ter o DNA como o “comandante” 
do metabolismo celular e “grande 
reservatório” das características 
hereditárias e responsável pelas 
mutações e melhoramentos 
genéticos. 

Aulas dialogadas e reflexivas. 21/07 a 25/07 

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

Exercícios de recuperação 
contínua sobre ácidos 
nucléicos.  

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

Check-list. 28/-7 a 01/08 

Discorrer com clareza e 
objetividade suas respostas. 

Prova sobre ácidos nucléicos;  
Aplicação de testes para obtenção de 
de “feedback”, e se necessário, 
reorientações. 

Resolução de exercícios. 04/08 a 08/08 

Expressar e comunicar para 
se fazer entender. 

Apresentação do trabalho 
sobre transgênicos.  

Incentivar a pesquisa. Exposições de trabalhos 
referentes ao tema proposto. 

11/08 a 14/08 

Conhecer a estrutura da 
célula. 

Introdução à Estrutura Celular. 
Entender a célula como unidade 
morfo-fisiológica de todos os seres 
vivos. 

Tempestade cerebral. 18/08 a 22/08 

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. 25/08 a 29/08 
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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. 01/09 a 05/09 

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. 08/09 a 12/09 

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. 15/09 a 19/09 

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. 22/09 a 26/09 

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. 29/09 a 03/10 

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. 06/10 a 10/10 

Reconhecer os orgânulos 
citoplasmáticos relacionando 
com as funções. 

Prova objetiva e dissertativa 
sobre citoplasma. 

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

Resolução de exercícios. 13/10 a 17/10 

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. 20/10 a 24/10 
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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. 29/10 a 31/10 

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. 03/11 a 07/11 

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. 10/11 a 14/11 

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. 17/11 a 21/11 

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. 24/11 a 28/11 

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

Fermentação. 

Os diferentes microorganismos 
responsáveis pela fermentação. 

Tempestade cerebral. 01/12 a 05/12 

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. 08/12 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:   Biologia                                                                                  Série:  1º 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1- Sondagem de 
Conhecimentos  

 Reconhecer a 
importância de 
conceitos já 
adquiridos de 5ª a 8ª 
serie do ensino 
fundamental 

 Interpretar textos 
no clickidéia  

 Resolução dos 
exercícios dos 
livros didáticos. 

 Prova com 
questões objetivas 
e subjetivas 

 Clareza  
 Objetividade  
 Embasamento 

conceitual. 
 

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

2-Identificar os 
componentes químicos da 
célula e compreender seus 
respectivos papéis 
biológicos. 

 Reconhecer a 
importância das 
descobertas das vacinas e 
seus mecanismos. 

 Compreender os 
diferentes mecanismos 
de defesa do organismo. 

 Relacionar a boa 
alimentação com a 
integridade e reparo das 
células. 

 Reconhecer a 
importância das enzimas 
no metabolismo celular. 

 Compreender a 

 Trabalho de 
pesquisa. 

 Resolução de 
exercícios e 
atividades intra e 
extra-classe. 

 Prova subjetiva e 
objetiva. 

 Textos. 
 Relatórios. 
 Seminários 
 Cooperação e 

solidariedade na 
convivência com 
os membros do 

 Clareza, 
criatividade, 
oralidade, postura e 
precisão.  

 Criticidade; 
 Interpretação de 

textos  
 Interpretação de 

tabelas nutricionais 

 Se fazer entender 
durante o seminário  

 Translucidez e 
conhecimento 
profundo de cada 
componente celular 
e suas respectivas 
funções nas 
atividades propostas 

 Criticidade ao 
analisar rótulos de 
embalagens 
alimentícias, de 
vacinas, de soro 
terapêutico etc; 
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importância das proteínas 
como papel estrutural do 
organismo. 

 Reconhecer a 
importância das 
vitaminas, água e sais 
minerais como fatores 
essenciais para o 
metabolismo celular e à 
saúde humana. 

 Compreender a 
importância dos 
carboidratos, como fonte 
energética da célula. 

 Reconhecer a 
importância dos lipídeos 
como papel estrutural, 
energético, isolante 
térmico, matéria prima 
para fabricação da 
vitamina D e de  
hormônios sexuais. 

 Reconhecer o DNA 
como molécula “mestra” 
da célula. 

 Preocupar-se com os 
hábitos alimentares na 
prevenção de doenças. 

 Classificar os alimentos 
ao ler o rótulo, 
analisando a tabela 
nutricional 

grupo.  Contextualização ao 
pesquisar a saúde  
das pessoas no 
mundo 

 Cordialidade, 
comunicação clara e 
objetiva nas 
atividades em grupo 

 Acerto da maioria 
dos exercícios do 
livro didático 
constatando 
ampliação de 
conhecimentos  

 Pontualidade na 
entrega das 
atividades propostas  
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3- Identificar, reconhecer  e 
compreender a membrana 
plasmática como estrutura 
essencial para manter os 
estados físicos e químicos 
da célula constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conceituar 
membrana 
plasmática. 

 Identificar o modelo 

 Reconhecer a 
composição química 

 Compreender o 
modelo 

 Verificar as 
atividades realizadas 
pela membrana 
plasmática e suas 
especializações. 

 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 e 
resoluções 
exercícios. 

 Evidenciar através 
de atividades 
proposta a 
seletividade da 
membrana para 
manutenção dos 
estados físico e 
químico constante. 

 Clareza no 
entendimento dos 
exercícios 
diferenciando 
transporte passivo 
de ativo e visualizar 
a seletividade 
nutritiva, de drogas 
químicas e remédios 
quando necessários. 

 Translucidez no 
reconhecimento do 
comportamento 
celular quando 
colocada em meios 
com concentrações 
diferentes ao 
intracelular. 
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 Evidencias da 
necessidade de 
mudança de carga 
elétrica na 
membrana. 

 Descrever a 
diferença do 
transporte em bloco, 
sua relação com 
nutrição e defesa. 

4 – Caracterizar e 
compreender as funções dos 
orgânulos citoplasmáticos, 
reconhecendo o citoplasma 
como o meio 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. 
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5 - 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 
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. 

 Resoluções de 
exercícios  

 Esquema 
mostrando o 
período nuclear 
(interfásico) 

 Clareza  
 Objetividade  
 Embasamento 

conceitual. 
 Uso correto de 

termos biológicos  

 Prova subjetiva, 
apresentando e 
citando as funções 
de cada componente 
nuclear e 
importância do 
núcleo na 
transmissão das 
características 
hereditárias e no 
comando do 
metabolismo 
celular. 

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

 Conhecer os fatores 
indutores, como a 
luz, temperatura, 
água e gás carbônico 
na atividade 
fotossintetizante de 
uma planta. 

 Discorrer sobre os 
aspectos envolvidos 
na relação 
fotossíntese / 
respiração 

 Esquematizar os 
processos 
diferenciando-os 
através de prova 
subjetiva. 

 Clareza durante o 
esquema. 

 

 
 Organização e 

compreensão dos 
esquemas 
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 Reconhecer os 
fatores limitantes na 
velocidade do 
processo 
fotossintético. 

7 - Reconhecer os 
processos de respiração 
como essenciais à 
sobrevivência dos seres 
vivos e a fermentação como 
produtora de alimentos, 
remédios, bebidas, agente 
decompositor, etc. 
 

 Diferenciar os 
processos aeróbios, 
anaeróbios e 
facultativos aerados. 

 Compreender o 
metabolismo de cada 
um. 

 Esquematizar os 
processos 
diferenciando-os 
através de prova 
subjetiva. 

 Clareza durante o 
esquema. 

 

 
 
 Organização e 

compreensão dos 
esquemas. 
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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 

 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X 
Prova com Consulta 

X 
Resolução de Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

X 
Prova Oral 

X 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

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

   Outro.............................  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 e Paralela (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- Usina Colombo 
3- Estação de Tratamento de Esgoto de 
Jales. 
4- Hidroex 
5- Thermas dos Laranjais (socialização) 

1º Semestre 
 
 

1º Semestre 
1º Semestre 

 
1º Semestre 
2º Semestre 

 

Palestra: Nutricionista: Importância de 
uma Alimentação equilibrada para uma 
Vida Saudável 

2° semestre  

   
   
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Aparecida Podsclan  

Assinatura:                                                                                        Data: 05/02/2014 
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X  – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Antônio José Pietrobon 

Assinatura:                                                                                        Data:        


