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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 
 Alberto Carlos R. Moreira 

Disciplina  
Biologia 

Ano  
2019 

Bimestre 1ª  Bimestre Número de aulas  2 aulas semanais SÉRIE 1ª anos A,B,C,D,E e F.  

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 

 
 
 
Acolhimento professores e alunos  
Análise de proficiência (avaliação diagnóstica)  
Atividades trabalhadas com as seguintes habilidades propostas: 
 -Diferenciar os números racionais de irracionais. 
-Analise de gráficos com as proporcionalidades. 
 

01/02 a 28/02 



Situação de Aprendizagem  1 – As plantas e os animais crescem: 6/03 a 11/03 

Situação de Aprendizagem  2- Ciclos biogeoquímicos.       12/03 a 22/03 

Situação de Aprendizagem 3 – Produtores, Consumidores, Decompositores. 25/03 a 11/04 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 – As plantas e os animais crescem: 
-Reconhecer o processo de fotossínteses em vários contextos. 
- Identificar as condições e as substancias necessárias à realização da fotossíntese. 
  

6/03 a 11/03 
 
 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 
 
 

 Situação de Aprendizagem  2- Ciclos biogeoquímicos. 
- Identificar as etapas principais dos ciclos biogeoquímicos. 
- Compreender a importância dos ciclos (água, carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio). 

        
   12/03 a 22/03 
 

 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 
 

Situação de Aprendizagem 3 – Produtores, Consumidores, Decompositores. 
- Reconhecer relações alimentares entre seres vivos (cadeia e teias alimentares). 
-Identificar a importância da decomposição para o meio ambiente. 
-Identificar níveis tróficos em cadeias e teias alimentares representadas em esquemas ou 
descritas em textos. 
 
 
 
 

25/03 a 11/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

3 
 

 



 

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. 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  do livro didático e 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 
Livro didático: editora moderna (conexões com a biologia) Miguel Thompson e Eloci Peres Rios. 
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