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Professor: MARCO AURÉLIO PEREIRA

I – Competências e respectivas habilidades e valores.

Competências:
 1.3. Competência: Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões algébricas,
expressões geométricas, ícones, gestos etc. 1.4. 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. 2.1 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. 2.2 Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimentos. 2.3 Questionar processos naturais,
socioculturais e tecnológicos, identificando regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções.

Habilidades:
2. Dividir tarefas e compartilhar conhecimentos e responsabilidades. 1.Utilizar conhecimentos de diferentes
naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 3. Reconhecer o significado e a importância dos
elementos da natureza para a manutenção da vida. 3. Relacionar os espaços físicos ocupados com a
condição social e a qualidade de vida de seus ocupantes.

Valores:
Valorização dos hábitos de organização, planejamento e avaliação. Socialização de conhecimentos e
compartilhamento de experiências. Apreço pela pesquisa e pelo conhecimento. Interesse em conhecer a
realidade. Receptividade à inovação. Criticidade diante dos meios de comunicação. Critério na escolha e
utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e informação. Criticidade na leitura dos
fenômenos naturais e processos sociais. Valorização da natureza, da cultura e do conhecimento científico.
Sentimento de pertencimento e comprometimento em relação às comunidades das quais faz parte. Interesse
pela realidade em que está inserido.

2.%20Dividir%20tarefas%20e%20compartilhar%20conhecimentos%20e%20responsabilidades.%201.Utilizar%20conhecimentos%20de%20diferentes%20naturezas%20e%20%c3%a1reas%20numa%20perspectiva%20interdisciplinar.%203.%20Reconhecer%20o%20significado%20e%20a%20import%c3%a2ncia%20dos%20elementos%20da%20natureza%20para%20a%20manuten%c3%a7%c3%a3o%20da%20vida.%203.%20Relacionar%20os%20espa%c3%a7os%20f%c3%adsicos%20ocupados%20com%20a%20condi%c3%a7%c3%a3o%20social%20e%20a%20qualidade%20de%20vida%20de%20seus%20ocupantes.
2.%20Dividir%20tarefas%20e%20compartilhar%20conhecimentos%20e%20responsabilidades.%201.Utilizar%20conhecimentos%20de%20diferentes%20naturezas%20e%20%c3%a1reas%20numa%20perspectiva%20interdisciplinar.%203.%20Reconhecer%20o%20significado%20e%20a%20import%c3%a2ncia%20dos%20elementos%20da%20natureza%20para%20a%20manuten%c3%a7%c3%a3o%20da%20vida.%203.%20Relacionar%20os%20espa%c3%a7os%20f%c3%adsicos%20ocupados%20com%20a%20condi%c3%a7%c3%a3o%20social%20e%20a%20qualidade%20de%20vida%20de%20seus%20ocupantes.
2.%20Dividir%20tarefas%20e%20compartilhar%20conhecimentos%20e%20responsabilidades.%201.Utilizar%20conhecimentos%20de%20diferentes%20naturezas%20e%20%c3%a1reas%20numa%20perspectiva%20interdisciplinar.%203.%20Reconhecer%20o%20significado%20e%20a%20import%c3%a2ncia%20dos%20elementos%20da%20natureza%20para%20a%20manuten%c3%a7%c3%a3o%20da%20vida.%203.%20Relacionar%20os%20espa%c3%a7os%20f%c3%adsicos%20ocupados%20com%20a%20condi%c3%a7%c3%a3o%20social%20e%20a%20qualidade%20de%20vida%20de%20seus%20ocupantes.
2.%20Dividir%20tarefas%20e%20compartilhar%20conhecimentos%20e%20responsabilidades.%201.Utilizar%20conhecimentos%20de%20diferentes%20naturezas%20e%20%c3%a1reas%20numa%20perspectiva%20interdisciplinar.%203.%20Reconhecer%20o%20significado%20e%20a%20import%c3%a2ncia%20dos%20elementos%20da%20natureza%20para%20a%20manuten%c3%a7%c3%a3o%20da%20vida.%203.%20Relacionar%20os%20espa%c3%a7os%20f%c3%adsicos%20ocupados%20com%20a%20condi%c3%a7%c3%a3o%20social%20e%20a%20qualidade%20de%20vida%20de%20seus%20ocupantes.
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ Atividades relacionadas à integração da sala ➢ Conversa informal para apresentações docente e discente. Apresentação do
programa de curso; mapeamento do perfil do grupo discente; identificação dos objetivos
do grupo; construção do contrato pedagógico e planejamento participativo das ações
pedagógicas a serem desenvolvidas de forma a favorecer o processo de ensino-
aprendizagem.

15/02 a 16/02

➢ Atividades relacionadas à integração da sala ➢ Conversa informal para apresentações docente e discente. Apresentação do
programa de curso; mapeamento do perfil do grupo discente; identificação dos objetivos
do grupo; construção do contrato pedagógico e planejamento participativo das ações
pedagógicas a serem desenvolvidas de forma a favorecer o processo de ensino-
aprendizagem.

19/02 a 23/02

➢ O que é vida? Origem da Terra. Hipóteses sobre a origem da vida e a vida primitiva.

➢ Teoria da biogênese, abiogênese, coacervados e hipótese heterotrófica da vida.
Cientistas mais importantes (aspectos e teorias): Aristóteles, Louis Pasteur, Oparin e
Haldane.

➢ Aula teórica: discussão, reflexão e construção do conhecimento. Uso de multimídia. O
que é vida? Origem da Terra.

26/02 a 02/03

➢ O que é vida? Origem da Terra. Hipóteses sobre a origem da vida e a vida primitiva.

➢ Teoria da biogênese, abiogênese, coacervados e hipótese heterotrófica da vida.
Cientistas mais importantes (aspectos e teorias): Aristóteles, Louis Pasteur, Oparin e
Haldane.

➢ Aula teórica: discussão, reflexão e construção do conhecimento. Uso de multimídia.
Teoria da biogênese, abiogênese e Hipóteses sobre a origem da vida e a vida primitiva.

05/03 a 09/03

➢ O que é vida? Origem da Terra. Hipóteses sobre a origem da vida e a vida primitiva.

➢ Teoria da biogênese, abiogênese, coacervados e hipótese heterotrófica da vida.
Cientistas mais importantes (aspectos e teorias): Aristóteles, Louis Pasteur, Oparin e
Haldane.

➢ Aula teórica: discussão, reflexão e construção do conhecimento. Uso de multimídia.
Cientistas mais importantes (aspectos e teorias): Aristóteles, Louis Pasteur, Oparin e
Haldane. Hipótese heterotrófica da vida. 12/03 a 16/03

➢ Organização celular da vida e as funções vitais básicas.

➢ Visão geral da célula: procariontes e eucariontes. Estruturas celulares: membrana
citoplasmática, citoplasma e organelas. Sistemas de transportes através de membranas.

➢ Elaboração de esquemas didáticos na lousa detalhando o conteúdo celular, bem
como as organelas celulares e as respectivas funções. 19/03 a 23/03

➢ Estruturas celulares: membrana citoplasmática, citoplasma e organelas. Sistemas de
transportes através de membranas.

➢ Elaboração de esquemas didáticos na lousa detalhando o transporte através de
membranas – difusão, transporte ativo e osmose e osmose reversa

26/03 a 29/03

➢ Estruturas celulares: membrana citoplasmática, citoplasma e organelas. Sistemas de
transportes através de membranas.

➢ Elaboração de esquemas didáticos na lousa detalhando o transporte através de
membranas – difusão, transporte ativo e osmose.

02/04 a 06/04

➢ Estruturas celulares: membrana citoplasmática, citoplasma e organelas. Sistemas de
transportes através de membranas.

➢ Aplicação de atividade em grupo sobre a estrutura e componentes celulares 09/04 a 13/04

➢ Avaliação de Biologia abordando: Origem da Terra e da vida. Biogênese e
Abiogênese e Citologia

➢ Avaliação de Biologia abordando: Origem da Terra e da vida. Biogênese e
Abiogênese e Citologia

16/04 a 20/04

➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e avaliação contínua. ➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e avaliação contínua. 23/04 a 27/04



➢ Semana Paulo Freire ➢ Semana Paulo Freire 02/05 a 05/05

➢ Os componentes químicos das células: água, sais minerais, vitaminas, carboidratos,
proteínas e lipídios.

➢ Trabalho de pesquisa para posterior discussão sobre: água, sais minerais, vitaminas,
carboidratos, proteínas e lipídios.

07/05 a 11/05

➢ Os componentes químicos das células: água, sais minerais, vitaminas, carboidratos,
proteínas e lipídios.

➢ Debate sobre as pesquisas solicitadas anteriormente 14/05 a 18/05

➢ Verificação dos princípios que regem a vida: reações químicas e enzimas.
Metabolismo energético: fotossíntese, quimiossíntese, fermentação e respiração celular.
Fotossíntese e respiração: processos que se complementam. Taxas de fotossíntese e de
respiração para diagnóstico ambiental.

➢ Aula teórica: expositiva dialogada sobre metabolismo celular: Respiração Celular e
fotossíntese 21/05 a 25/05

➢ Verificação dos princípios que regem a vida: reações químicas e enzimas.
Metabolismo energético: fotossíntese, quimiossíntese, fermentação e respiração celular.
Fotossíntese e respiração: processos que se complementam. Taxas de fotossíntese e de
respiração para diagnóstico ambiental.

➢ Aula teórica: expositiva dialogada sobre metabolismo celular: Respiração Celular e
fotossíntese 28/05 a 30/05

➢ Verificação dos princípios que regem a vida: reações químicas e enzimas.
Metabolismo energético: fotossíntese, quimiossíntese, fermentação e respiração celular.
Fotossíntese e respiração: processos que se complementam. Taxas de fotossíntese e de
respiração para diagnóstico ambiental.

➢ Aula teórica: expositiva dialogada sobre metabolismo celular: Respiração Celular e
fotossíntese 04/06 a 09/06

➢ Verificação dos princípios que regem a vida: reações químicas e enzimas.
Metabolismo energético: fotossíntese, quimiossíntese, fermentação e respiração celular.
Fotossíntese e respiração: processos que se complementam. Taxas de fotossíntese e de
respiração para diagnóstico ambiental.

➢ Aula teórica: expositiva dialogada sobre metabolismo celular: Respiração Celular e
fotossíntese. Aplicação de atividade 11/06 a 15/06

➢ Avaliação de Biologia abordando: Transporte através de membranas, componentes
químicos da célula e metabolismo celular

➢ Avaliação de Biologia abordando: Transporte através de membranas, componentes
químicos da célula e metabolismo celular

18/06 a 22/06

➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e recuperação
contínua.

➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e recuperação
contínua.

25/06 a 29/06

➢ Esclarecimento de dúvidas e encerramento de semestre ➢ Esclarecimento de dúvidas e encerramento de semestre 02/07 a 06/07

➢ RECESSO ESCOLAR ➢ RECESSO ESCOLAR 09/07 a 20/07

➢ Organização do semestre: replanejamento participativo – docente/ discente

➢ Discussão sobre como elaborar um seminário

➢ Organização do semestre: replanejamento participativo – docente/ discente

➢ Discussão sobre como elaborar um seminário
23/07 a 28/07

➢ Síntese de proteínas e replicação do DNA

➢ Leitura do livro didático indicado ao aluno

➢ Introdução: Discussão sobre as estruturas que compõem os ácidos nucléicos
30/07 a 03/08

➢ Síntese de proteínas e replicação do DNA

➢ Leitura do livro didático indicado ao aluno

➢ Aula teórica com multimídia e lousa. Discussão sobre as estruturas que compõem os
ácidos nucléicos. Aula teórica: replicação do DNA. 06/08 a 10/08

➢ Síntese de proteínas e replicação do DNA

➢ Leitura do livro didático indicado ao aluno

➢ Aula teórica: replicação do DNA; tradução e transcrição do RNA.
13/08 a 17/08

➢ Síntese de proteínas e replicação do DNA

➢ Leitura do livro didático indicado ao aluno

➢ Tradução e transcrição do RNA. Estudo dirigido e correção
20/08 a 24/08

➢ O avanço científico e tecnológico, consequências na sociedade contemporânea e
tecnologia de manipulação do DNA: biotecnologia, terapia gênica, projeto genoma,
clonagem, transgênicos, teste de DNA, células tronco e câncer.

➢ Apresentação de seminários: Grupo 1: Conceitos sobre biotecnologia; Grupo 2:
terapia gênica; Grupo 3: projeto genoma; Grupo 4: clonagem. 27/08 a 31/08

➢ O avanço científico e tecnológico, consequências na sociedade contemporânea e
tecnologia de manipulação do DNA: biotecnologia, terapia gênica, projeto genoma,
clonagem, transgênicos, teste de DNA, células tronco e câncer.

➢ Apresentação de seminários. Grupo 5: transgênicos; Grupo 6: teste de DNA; Grupo 7:
células tronco; Grupo 8: câncer. 03/09 a 06/09



➢ Avaliação de Biologia abordando: Ácidos nucléicos e biotecnologia. ➢ Avaliação de Biologia abordando: Ácidos nucléicos e biotecnologia. 10/09 a 14/09

➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e avaliação contínua. ➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e avaliação contínua. 17/09 a 21/09

➢ Divisão celular: importância e tipos de divisão celular; fases da mitose e meiose;
conceitos de haploidia e diploidia.

➢ Aula teórica. Introdução à divisão celular. Apresentação de conceitos 24/09 a 28/09

➢ Divisão celular: importância e tipos de divisão celular; fases da mitose e meiose;
conceitos de haploidia e diploidia.

➢ Aula teórica com esquematização em lousa da divisão celular – mitose. 01/10 a 05/10

➢ Divisão celular: importância e tipos de divisão celular; fases da mitose e meiose;
conceitos de haploidia e diploidia.

➢ Aula teórica para retomada do conteúdo, com utilização de multimídia. Divisão celular
– mitose.

08/10 a 11/10

➢ Divisão celular: importância e tipos de divisão celular; fases da mitose e meiose;
conceitos de haploidia e diploidia.

➢ Aula teórica com esquematização em lousa da divisão celular – meiose. 16/10 a 19/10

➢ Divisão celular: importância e tipos de divisão celular; fases da mitose e meiose;
conceitos de haploidia e diploidia.

➢ Aula teórica com esquematização em lousa da divisão celular – meiose. 22/10 a 26/10

➢ Feira Tecnológica ➢ Feira Tecnológica 29/10 a 01/11

➢ Divisão celular: importância e tipos de divisão celular; fases da mitose e meiose;
conceitos de haploidia e diploidia.

➢ Aplicação de atividade sobre mitose 05/11 a 09/11

➢ Divisão celular: importância e tipos de divisão celular; fases da mitose e meiose;
conceitos de haploidia e diploidia.

➢ Aplicação de atividade sobre meiose 12/11 a 14/11

➢ Projeto Semana da Consciência Negra – Debates e intervenções ➢ Projeto Semana da Consciência Negra – Debates e intervenções 21/11 a 24/11

➢ Histologia Animal: tecidos ➢ Aula teórica sobre tecidos. Introdução 26/11 a 01/12

➢ Avaliação de Biologia abordando: Mitose e Meiose. ➢ Avaliação de Biologia abordando: Mitose e Meiose. 03/12 a 07/12

➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e avaliação contínua. ➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e avaliação contínua. 10/12 a 14/12

➢ Encerramento de semestre ➢ Encerramento de semestre 17/12 a 17/12
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III - Plano de Avaliação de Competências

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1.2 Exprimir-se por escrito ou oralmente com
clareza, usando a terminologia pertinente.1.4.
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. 2.1 Analisar, interpretar e aplicar
os recursos expressivos das l inguagens,
relacionando texto com seu contexto, conforme
natureza; função; organização; estrutura;
condições de produção e de recepção. 2.2
Entender as tecnologias da informação e
comunicação como meios ou instrumentos que
possibilitem a construção de conhecimentos. 2.3
Questionar processos naturais, socioculturais e
tecnológicos, identif icando regularidades,
apresentando interpretações e prevendo
evoluções.

➢ Avaliação oral. Atividades individuais ou em
grupo para resolução de exercícios em sala.
Realização de pesquisa em seguida discussão
entre os colegas. Relatórios de práticas.
Relatório de trabalho de campo e estudos do
meio. Avaliação escrita individual. Observação
direta. Seminários

➢ Clareza e objetividade na apresentação dos
discursos. Presença e part ic ipação nas
atividades construídas individualmente e em
grupo na sala de aula; Assiduidade nas aulas.
Capacidade de compreensão de textos e
resolução de situações-problemas. Capacidade
de interpretar situações-problema. Empenho,
esforço, responsabil idade e capricho na
resolução dos exercícios. Respeito a data de
entrega de atividades. Demonstrar senso crítico
e capacidade de relacionar os conhecimentos
específicos de biologia com notícias atuais.
Utilizar corretamente as regras ortográficas da
língua portuguesa.

➢ Apresentar bom desempenho demonstrando-
se capaz de compreender fatos, interagir,
interpretar e inferir sobre eles.

➢ - Demonstrar entendimento da pesquisa
real izada no momento da d iscussão e
capacidade de argumentação.
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IV – Plano de atividades docentes

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO

Debate  com os  a lunos  a
r e s p e i t o  d a s  e s t r a t é g i a s
conjuntas para a construção das
aulas

Organização e Elaboração de
aula

MARÇO Organização e Elaboração de
aula

ABRIL Organização e Elaboração de
aula

MAIO Organização e Elaboração de
aula

JUNHO Organização e Elaboração de
aula

JULHO

Debate  com os  a lunos  a
r e s p e i t o  d a s  e s t r a t é g i a s
conjuntas para a construção das
aulas

Organização e Elaboração de
aula

AGOSTO Organização e Elaboração de
aula

SETEMBRO Organização e Elaboração de
aula

OUTUBRO Organização e Elaboração de
aula

NOVEMBRO Organização e Elaboração de
aula

DEZEMBRO Organização e Elaboração de
aula
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro do aluno:

- Livros para consulta: Fundamentos da Biologia Moderna – Volume Único – Amabis e Martho. Editora Moderna; Linhares, Sérgio.
Biologia: Volume Único. 2 ed. Editora Ática

- Exercícios de vestibular extraídos da FUVEST, ENEM, VUNESP e outros vestibulares.

- Videos: Discovery Channel, Nacional Geographic, http://video.globo.com/, Canal Futura; You tube

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
- Saídas técnicas interdisciplinares: Centro Cultural São Paulo.

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua realizada através de explicações para esclarecimento de dúvidas, estudo dirigido, exercícios de revisão feitos
em sala e em casa, trabalhos de pesquisa que reforcem o conteúdo.

VIII – Identificação:
Nome do Professor: MARCO AURÉLIO PEREIRA

Assinatura: Data:____/____/________

IX – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:


