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ETEC DE TIQUATIRA

Código: 208 Município: SÃO PAULO

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE

Área de conhecimento: CIÊNCIAS DA NATUREZA

Componente Curricular: BIOLOGIA

Série: 2ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

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

➢ Reprodução humana: Gametogênese. Embriologia humana. Sistema reprodutor:
desenvolvimento embrionário humano: da fecundação ao nascimento.

➢ Introdução à gametogênese: espermatogênese. 19/02 a 23/02

➢ Reprodução humana: Gametogênese. Embriologia humana. Sistema reprodutor:
desenvolvimento embrionário humano: da fecundação ao nascimento.

➢ Aula teórica: término de espermatogênese e início da discussão de ovogênese. 26/02 a 02/03

➢ Reprodução humana: Gametogênese. Embriologia humana. Sistema reprodutor:
desenvolvimento embrionário humano: da fecundação ao nascimento.

➢ Término da ovogênese. Discussão em sala para fixação do conteúdo. Aplicação de
atividade

05/03 a 09/03

➢ Reprodução humana: Gametogênese. Embriologia humana. Sistema reprodutor:
desenvolvimento embrionário humano: da fecundação ao nascimento.

➢ Sistema reprodutor masculino – utilização de multimídia 12/03 a 16/03

➢ Reprodução humana: Gametogênese. Embriologia humana. Sistema reprodutor:
desenvolvimento embrionário humano: da fecundação ao nascimento.

➢ Sistema reprodutor feminino – utilização de multimídia 19/03 a 23/03

➢ Reprodução humana: Gametogênese. Embriologia humana. Sistema reprodutor:
desenvolvimento embrionário humano: da fecundação ao nascimento.

➢ Discussão e esclarecimentos sobre o Ciclo menstrual. 26/03 a 29/03

➢ Reprodução humana: Gametogênese. Embriologia humana. Sistema reprodutor:
desenvolvimento embrionário humano: da fecundação ao nascimento.

➢ Exibição do filme: Corpo Humano, abordando da fecundação ao nascimento 02/04 a 06/04

➢ Qualidade de vida das populações humanas I: doenças sexualmente transmissíveis,
gravidez precoce, métodos contraceptivos, o jovem e a sexualidade.

➢ Debate sobre o jovem e a sexualidade. 09/04 a 13/04

➢ Avaliação de Biologia abordando: Gametogênese e Sistema Reprodutor ➢ Avaliação de Biologia abordando: Gametogênese e Sistema Reprodutor 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

➢ Fisiologia humana I - Sistemas: digestório, respiratório e cardiovascular. ➢ Aula teórica sobre o sistema: digestório 07/05 a 11/05

➢ Fisiologia humana I - Sistemas: digestório, respiratório e cardiovascular. ➢ Aula teórica sobre os sistemas: respiratório e cardiovascular. 14/05 a 18/05

➢ Fisiologia humana I - Sistemas: digestório, respiratório e cardiovascular. ➢ Aula teórica sobre os sistemas: respiratório e cardiovascular. 21/05 a 25/05

➢ Fisiologia humana I e II Sistema Imunitário e nervoso ➢ Aula teórica sobre os sistemas: imunitário e nervoso 28/05 a 30/05

➢ Fisiologia humana I e II Sistema Imunitário e nervoso ➢ Aula teórica sobre os sistemas: imunitário e nervoso 04/06 a 09/06

➢ Fisiologia humana I e II Sistema Imunitário e nervoso ➢ Aplicação de atividade em sala sobre os sistemas discutidos no bimestre e correção 11/06 a 15/06



➢ Avaliação de Biologia abordando: Sistemas: Digestório, Respiratório, Cardiovascular,
Imune e Nervoso

➢ Avaliação de Biologia abordando: Sistemas: Digestório, Respiratório, Cardiovascular,
Imune e Nervoso

18/06 a 22/06

➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e avaliação contínua. ➢ Correção da avaliação, devolução, esclarecimento de dúvidas e avaliação contínua. 25/06 a 29/06

➢ Qualidade de vida das populações humanas II: drogas ilícitas, drogas lícitas. ➢ Debate sobre drogas. 02/07 a 06/07

➢ Recesso escolar ➢ Recesso escolar 09/07 a 20/07

➢ O que é saúde e distribuição desigual da saúde pelas populações;

➢ Agressões à saúde das populações e saúde ambiental; transtornos alimentares –
obesidade.

➢ Organização do semestre: planejamento participativo – docente/ discente. Aplicação
de atividade sobre hábitos alimentares. 24/07 a 28/07

➢ Os fundamentos da hereditariedade: conceitos de genética: alelos, loco gênico,
fenótipo e genótipo; 1ª e 2ª Leis de Mendel, dominância, co-dominância, genealogia e
genes letais, interação gênica, herança quantitativa, herança sexual.

➢ Indicação de capítulos do livro didático disponibilizado ao aluno.

➢ Aula teórica conceitos de genética.

30/07 a 03/08

➢ O que é saúde e distribuição desigual da saúde pelas populações;

➢ Agressões à saúde das populações e saúde ambiental; transtornos alimentares –
obesidade.

➢ Organização do semestre: planejamento participativo – docente/ discente. Aplicação
de atividade sobre hábitos alimentares. 06/08 a 10/08

➢ Os fundamentos da hereditariedade: conceitos de genética: alelos, loco gênico,
fenótipo e genótipo; 1ª e 2ª Leis de Mendel, dominância, co-dominância, genealogia e
genes letais, interação gênica, herança quantitativa, herança sexual.

➢ Indicação de capítulos do livro didático disponibilizado ao aluno.

➢ A 1ª lei de Mendel. Aplicação de exercícios. Discussão sobre dominância e
recessividade e dados de genealogia

13/08 a 17/08

➢ Os fundamentos da hereditariedade: conceitos de genética: alelos, loco gênico,
fenótipo e genótipo; 1ª e 2ª Leis de Mendel, dominância, co-dominância, genealogia e
genes letais, interação gênica, herança quantitativa, herança sexual.

➢ Indicação de capítulos do livro didático disponibilizado ao aluno.

➢ Aula teórica genealogia. Aplicação de exercícios

20/08 a 24/08

➢ Os fundamentos da hereditariedade: conceitos de genética: alelos, loco gênico,
fenótipo e genótipo; 1ª e 2ª Leis de Mendel, dominância, co-dominância, genealogia e
genes letais, interação gênica, herança quantitativa, herança sexual.

➢ Indicação de capítulos do livro didático disponibilizado ao aluno.

➢ Aula teórica sobre co-dominância. Aplicação de exercícios

27/08 a 31/08

➢ Os fundamentos da hereditariedade: conceitos de genética: alelos, loco gênico,
fenótipo e genótipo; 1ª e 2ª Leis de Mendel, dominância, co-dominância, genealogia e
genes letais, interação gênica, herança quantitativa, herança sexual.

➢ Indicação de capítulos do livro didático disponibilizado ao aluno.

➢ A 2ª Lei de Mendel. Aplicação de exercícios.

03/09 a 06/09

➢ Avaliação de Biologia abordando: As leis da genética trabalhadas ao longo do
bimestre

➢ Avaliação de Biologia abordando: As leis da genética trabalhadas ao longo do
bimestre

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

➢ Os fundamentos da hereditariedade: conceitos de genética: alelos, loco gênico,
fenótipo e genótipo; 1ª e 2ª Leis de Mendel, dominância, co-dominância, genealogia e
genes letais, interação gênica, herança quantitativa, herança sexual.

➢ Indicação de capítulos do livro didático disponibilizado ao aluno

➢ Aula teórica sobre herança quantitativa. Aplicação de exercícios.

24/09 a 28/09

➢ Grupo sanguíneo e Sistema RH e heritroblastose fetal;

➢ Leitura do capítulo 9 do livro didático indicado para o aluno

➢ Aula Teórica sobre Sistema ABO. Eritroblastose fetal. Discussão sobre anemia
falsiforme e a população Negra 01/10 a 05/10



➢ Anomalias cromossômicas: Síndromes: Klinefelter, Turner, Down, Patau, Edwards,
Triplo X, Apert; x frágil.

➢ Apresentação de seminários - grupo 1: Klinefelter; grupo 2: Turner; grupo 3: Down;
grupo 4: Patau

08/10 a 11/10

➢ Anomalias cromossômicas: Síndromes: Klinefelter, Turner, Down, Patau, Edwards,
Triplo X, Apert; x frágil.

➢ Apresentação de seminários – grupo 5: Edwards; grupo 6: triplo X; grupo 7: Síndrome
de Apert; grupo 8: Síndrome de "x" frágil.

16/10 a 19/10

➢ Os fundamentos da hereditariedade: conceitos de genética: alelos, loco gênico,
fenótipo e genótipo; 1ª e 2ª Leis de Mendel, dominância, co-dominância, genealogia e
genes letais, interação gênica, herança quantitativa, herança sexual.

➢ Interação Gênica, herança quantitativa. Aplicação de exercícios
22/10 a 26/10

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

➢ Teorias evolucionistas: Lamarkismo, Darwinismo, Neodarwinismo, Processos de
Especiação, Mecanismos Evolutivos, Evidências Evolutivas

➢ Elaboração de trabalho em grupo: análise de textos e síntese das informações para
socializar com a sala e abrir para a discussão a respeito das teorias evolutivas.

05/11 a 09/11

➢ Teorias evolucionistas: Lamarkismo, Darwinismo, Neodarwinismo, Processos de
Especiação, Mecanismos Evolutivos, Evidências Evolutivas

➢ Socialização das informações com a sala e discussão a respeito das teorias
evolucionistas.

12/11 a 14/11

➢ Projeto Semana da Consciência Negra - Debate. ➢ Projeto Semana da Consciência Negra - Debate. 21/11 a 24/11

➢ Teorias evolucionistas: Lamarkismo, Darwinismo, Neodarwinismo, Processos de
Especiação, Mecanismos Evolutivos, Evidências Evolutivas

➢ Socialização das informações com a sala e discussão a respeito das teorias
evolutivas.

26/11 a 01/12

➢ Avaliação de Biologia abordando: Heranças genéticas, Síndromes e evolução ➢ Avaliação de Biologia abordando: Heranças genéticas, Síndromes e evolução 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

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
- Integração Inter Etec’s: ETEC São Mateus e ETEC Tiquatira

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:


