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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 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 
 
 

Nome 
Gisleine Alves 

Disciplina  
Biologia 

Ano  
2018 

Bimestre 1 Bimestre Número de aulas  2 aulas semanais SÉRIE 2 ano  

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. Tornar o aluno capaz de , ler , interpretar e representar retas 
figuras geométricas e coordenadas de um ponto  em um plano cartesiano, assim como identificar 
a inclinação de uma reta , o alinhamento de seus pontos e sua inclinação e paralelismo. 
 
 
 

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 

Revisão e introdução a  Situação de Aprendizagem  1 –Organização celular da vida 
  
 

19/02 a 28/02 



Situação de Aprendizagem  1 – A organização celular da vida 
Situação de Aprendizagem 2 -  Biomembranas e suas funções 

1/03 a 30/03 

 
Situação de Aprendizagem  3 – Processo de Obtenção de energia: Fotossíntese 
Situação de Aprendizagem  4 – Núcleo Celular    

       2/4 a 27/04 

  

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem  1 – Colocando a vida em ordem      
Compreender e interpretar textos de diferentes gêneros -1 Obter e representar Informações 
disponíveis em imagens  

 

19 a 28/2 
 
 

Compreender e interpretar textos de diferentes gêneros -1 Obter e representar Informações 
disponíveis em imagens  2-  
 
 

 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 

Situação de Aprendizagem 1  e  2   
Identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como as funções de cada um deles. 
1 Relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes 2- Reconhecer e 
explicar diferenças entre células eucarióticas e procarióticas. 3- Reconhecer e explicar diferenças 
entre células animais e vegetais. 4- Estabelecer a relação entre o texto e as ilustrações. 5. 
Participar de discussões e mostrar respeito a opiniões diferentes e capacidade de fazer sínteses e 
relações. 6- Reconhecer e explicar as diferentes funções da membrana celular. 
 
 
 
 
 
Situação de Aprendizagem 3 e 4   
1. Estabelecer relação entre o texto e as ilustrações. 2. Compreender e interpretar textos de 
diferentes gêneros, como tabelas e figuras. 3. Analisar e explicar dados experimentais. 4. 
Identificar informações em textos e imagens. 5. Comparar o processo de fotossíntese e 
respiração celular, ressaltando as diferenças entre seus reagentes e produtos. 6. Compreender e 
interpretar textos de diferentes gêneros, como tabelas e figuras. 7. Participar de discussões e 
relações. 3. Saber se expressar em público.8 - Associar a divisão celular mitótica à reprodução 
dos seres unicelulares e ao crescimento e regeneração dos tecidos dos seres multicelulares. 9. 
Relacionar a gênese de tumores e cânceres a processos descontrolados de divisão celular.10 -. 
Reconhecer hábitos de vida que guardam estreita relação com determinados tipos de cânceres e 
indicar as maneiras mais adequadas de prevenção. 
 

1/3 a 30/3 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
6 

2/4 a 29/4 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
10 



ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

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. 

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 
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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 

 
 


