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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. 

ALBERTO CARLOS R. MOREIRA BIO0LOGIA 2018 

2º BIMESTRE 2 AULAS SEMANAIS 1ª Séries: A, B, C, D e E.  

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. Desenvolver o conceito e a prática visando 
estimular o conhecimento sobre a interdependência da vida: os seres vivos e suas interações 
 

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. 

        1. Pluralidade Cultural 

2. Meio Ambiente 

3. Saúde 

 

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 

Observação: Revisar as Situações de Aprendizagem: 
 Situação de Aprendizagem 3 – Energia e Matéria passam pelos seres vivos. 
 Situação de Aprendizagem 4 – As muitas voltas do Carbono. 
 Situação de Aprendizagem 5 – Relações ecológicas entre espécies. 
 Situação de Aprendizagem 6 – Equilíbrio dinâmico das populações. 

02\ 05 a 31\05 

Situação de Aprendizagem 7 – Crescimento populacional e ambiente     01\06 a 14\06 

Situação de Aprendizagem 8 – Cadeia alimentares, ciclo de carbono e os seres humanos. 15\06 a 26\06 

HABILIDADES AGENDA 



Situação de Aprendizagem 3 –  
 
Associar a fotossíntese aos produtores e a matéria produzida que sustenta a teia alimentar. 
Identificar níveis tróficos em cadeias e teias alimentares representadas em esquemas ou 
descritas em textos. 
 
 

02\05 a 11\05 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

4 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

4 

Situação de Aprendizagem 4 –  

Reconhecer, nos esquemas que representam cadeias e teia alimentares, que o sentido das 

setas indica como se dá a circulação dos materiais na natureza. 

Interpretar o fluxo de matéria e energia na natureza. 

Interpretar dados representados por meio de pirâmides alimentares. 

 

14\05 a 18\05 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

4 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

4 

Situação de Aprendizagem 5 
 
Identificar as etapas principais dos ciclos biogeoquímicos. 
Relacionar informações sobre relações ecológicas fornecidas por diferentes textos. 
Analisar serie temporais representadas em tabelas e gráficos. 
 
Situação de Aprendizagem 6 
 
Interpretar gráfica e quantitativamente as relações ecológicas estudadas. 
Reconhecer fatores que afetam o tamanho das populações de seres vivos. 
 
 

18\05 a 31\05 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

9 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

9 

Situação de Aprendizagem 7 

Analisar dados sobre desmatamento representados em mapas. 

Reconhecer atividades humanas que afetam o ambiente. 

Identificar o desmatamento como problema ambientais sério, recorrente e próximo de sua 

realidade. 

Identificar atitudes individuais que possam minimizar o impacto ambiente. 

Reconhecer que a ação de fatores bióticos e abióticos promove o equilíbrio dinâmico da 

população. 

Situação de Aprendizagem 8 

Identificar os fatores que provocaram o desmatamento na Mata Atlântica ao longo do tempo 

E aqueles responsáveis pelo desmatamento atual. 

Reconhecer propostas que permitem reduzir a poluição das aguas. 

Identificar usos e procedimentos que causam poluição da agua. 

 

01\06 a 26\06 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

14 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

14 



 

 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Avaliação em bloco ( bloco A, atividades individuais  , B atividades em grupo , C avaliação 
bimestral e D avaliação de  recuperação  ) 
Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. As notas serão 
obtidas pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades. 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os critérios de recuperação baseados na Resolução SE 2, de 12-1-2012 - Recuperação Contínua 
e Intensiva, será composta por um conjunto de estratégias elaboradas pelo professor com o 
objetivo de recuperar conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo estudante. 
Portanto, a recuperação contínua e intensiva terá como foco a aprendizagem e não 
simplesmente a recuperação de notas. As estratégias para a recuperação contínua e intensiva 
serão: 
- Aulas de revisão. Com atividades e exercícios que retomam conteúdos importantes que já 
foram abordados anteriormente. 
- Pesquisas. 
- Incentivo reconhecimento e motivação à participação; 
- Envolvimento dos familiares. 
- Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, organização acadêmica, 
etc. 

 
 

REFERÊNCIAS 
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