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GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
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Disciplina  

Biologia 
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4º Bimestre 2 aulas semanais   2º série  A, B, C 

OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 

de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 

busca da Excelência Acadêmica. Adquirir as habilidades e competências  trabalhadas e necessárias 

ao desenvolvimento do jovem cidadão 

 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 
TEMAS TRANSVERSAIS 

ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 

 Ética  

 Cidadania  

 Pluralidade cultural  

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

1-  A estrutura do DNA 
2- A duplicação do DNA 
3- Do DNA á proteína 

 

01/10 a 16/11 

4- Do DNA à características. 
5- Testes de identificação pelo DNA. 
6- Como produzir um transgênico. 
7- Debate sobre transgênico. 
 

19/11 a 21/12 

HABILIDADES AGENDA 



Situação de Aprendizagem 1 vol. 2  - A estrutura do DNA 
 

1- Interpretar textos e imagens relacionados à estrutura do DNA 
2- Relacionar estrutura tridimensional da molécula de DNA com as funções por ela desempenhadas. 
3- Reconhecer o DNA como polímero formado por unidade básicas ( os nucleotídeos ) repetidas ao 

longo da molécula. 
 
Situação de Aprendizagem 2 vol. 2 – A duplicação do DNA 
 

1- Relacionar a duplicação ao processo de divisão célula. 
2- Relacionar a duplicação com a complementaridade das bases que a compõem o DNA. 
3- Reconhecer o emparelhamento especifico entre as bases nitrogenadas que compõem o DNA. 
4- Comparar DNA com RNA. 
5- Reconhecer o papel da enzima polimerase na duplicação do DNA.   

  

Situação de Aprendizagem  3 – Do DNA à proteína 

1- Relacionar os diferentes tipos de RNA ao processo de síntese de proteínas. 

2- Reconhecer a existência de um código genético universal. 

 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Situação de Aprendizagem 4 – Do DNA à característica. 
1- Reconhecer o trabalho de Mendel com as ervilhas. 
2- Interpretar gráficos e esquemas relacionados a pesquisa genética. 

 
Situação de Aprendizagem 5 – Teste de identificação pelo DNA  

1- Reconhecer as técnicas usadas em biotecnologia. 
2- Relacionar as técnicas usadas em biotecnologia aos principais conceitos de genética. 

 
Situação de Aprendizagem 6 – Como produzir um transgênico. 

1- Reconhecer a importância dos testes de DNA na determinação da paternidade e na identificação 
de indivíduos. 
 

Situação de Aprendizagem 7 – Debate sobre Transgênico. 
1- Analisar argumentos relativos aos riscos e benefícios da utilização de produtos geneticamente 

modificados. 

 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
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ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos sobre 
os temas tratados em 
sala e interpretação de 
textos, tabelas e 
gráficos. Discussõs 
através de  
Debates e correções em 
grupo, pesquisa sobre 
os tremas tratados . 

 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 
Caderno do aluno, Currículo Oficial da S.E.E./SP. 
 
 

E possíveis sugestões trazidas pelos alunos 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; revisão 
das atividades e 
relatorios;  exibição 
e explicação de 
pesquisas e 
Atividades 
trabalhadas em sala 
e fora do ambiente 
escolar.  
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Seminários, 
Pesquisas, 
correção em grupo 
produtivo das 
atividades   

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma escrita, participativa, investigativa, coletiva e oralmente, cujas 
notas serão obtidas pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades. Os conceitos 
serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos 
A, B, C e D (Recuperação). 



PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa e 

atividades de recuperação sobre os temas relacionados aos conteúdos que tiverem menor 

aproveitamento 

Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, permitidas por 
lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências e repor 
conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades auto 
didáticas e complementares e do caderno do aluno. 

 
 

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

Governo do estado de São Paulo. Secretaria da Educação. Matriz e avaliação processual/ Ciências 

da natureza. Encarte do professor. E material de apoio ao currículo do Estado de São Paulo, 

Caderno do professor vol. 1 

 


