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Objetivos da Área

Representação e Comunicação

• Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos;
• Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia;
• Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, através

de textos, desenhos, esquemas, gráficos e tabelas;
• Conhecer  diferentes formas de obter  informações  (observação,  experimento,

leitura  de texto  e  imagem, entrevista),  selecionando aquelas pertinentes  ao
tema biológico em estudo;

• Expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos.

Investigação e Compreensão

• Relacionar  fenômenos,  fatos,  processos  e  ideias  em  Biologia,  elaborando
conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações;

• Utilizar critérios científicos para realizar classificações dos seres vivos;
• Relacionar  os  diversos  conteúdos  conceituais  de biologia  (lógica  interna)  na

compreensão de fenômenos naturais;
• Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução de

problemas, fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise
de dados coletados;

• Formular  questões,  diagnósticos  e  propor  soluções  para  problemas
apresentados, utilizando elementos da Biologia;

• Utilizar  noções  e  conceitos  da  Biologia  em novas  situações  de  aprendizado
(existencial ou escolar);

• Relacionar  o  conhecimento  das diversas  disciplinas  para  o entendimento  de
fatos ou processos biológicos (lógica externa).

Percepção sociocultural e histórica

• Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da
conjunção de fatores sociais, culturais e tecnológicos;

• Reconhecer  o  ser  humano  como  agente  e  paciente  de  transformações
intencionais por ele produzidas no seu ambiente;

• Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e
benefício da saúde individual, coletiva e da diversidade;

• Identificar  as  relações  entre  o  conhecimento  científico  e  o  desenvolvimento
tecnológico,  considerando a preservação da vida, as condições de vida e as
concepções de desenvolvimento sustentável.



Conteúdo do 1° bimestre – Diversidade

• Nomenclatura, classificação biológica e filogenia;
• Vírus;
• Reino Monera;
• Reino Protoctista (Protista);
• Reino Fungi;
• Saúde humana.

Conteúdo do 2° bimestre - Diversidade

Metaphyta (Reino Plantae):
• Briófitas;
• Pteridófitas;
• Gimnospermas;
• Angiospermas;
• Anatomia, morfologia e fisiologia vegetal.

Conteúdo do 3° bimestre – Diversidade

Princípios de embriologia;
Metazoa (Reino Animalia):

• Filo dos Poríferos;
• Filo dos Cnidários;
• Filo dos Platelmintos;
• Filo dos Nematelmintos.
• Filo dos Anelídeos;
• Filo dos Moluscos;
• Filo dos Artrópodes;
• Filo dos Equinodermos;
• Filo dos Cordados.

Conteúdo do 4° bimestre – Vertebrados

Filogenia dos Vertebrados;
• Peixes, Anfíbios, Répteis, Mamíferos e Aves.

Avaliação

O processo avaliativo é contínuo, ou seja, procura-se identificar individualmente as
dificuldades  conceituais  e  procedimentais,  sendo,  portanto,  um  elemento  de
construção e não de punição ao estudante. A nota de avaliação  levará em conta a
participação durante as aulas; os trabalhos feitos em grupo ou individualmente; as
lições  de  casa;  a  organização  do  caderno;  e  as  avaliações  que  serão  feitas
individualmente.


