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I – Competências e respectivas habilidades e valores1 

FUNÇÃO 1.  Representação e Comunicação 
1.1 Competência: Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e 
comunicação. 
Habilidades: 
1.1.1 Perceber a pertinência da utilização de determinadas formas de 
linguagem de acordo com diferentes situações e objetivos. 
Valores e atitudes: 
a) Valorização do diálogo. 
b) Respeito às diferenças pessoais. 
c) Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele entendido 
1.2 Competência: Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando 
terminologia pertinente 
1.3 Habilidade:  
1.2.2. Reconhecer e utilizar terminologia e  vocabulários específicos a cada situação. 
2.4. Incorporar ao vocabulário termos específicos da área científica e tecnológica.  
Valores e atitudes 
a) Valorização do diálogo. 

                                                 
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
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b) Respeito às diferenças pessoais. 
c) Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele entendido 
com clareza e precisão 

FUNÇÃO 2.  Investigação e Compreensão 
2.1 Competência: Avaliar resultados (de experimentos, demonstrações, etc.) e propor 

ações de intervenção, pesquisas ou projetos com base nas avaliações efetuadas. 
Habilidade 
2.2.1 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
2.2.3 Utilizar subsídios teóricos para interpretar e testar resultados. 
2.2.8. Selecionar ações de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base  nos 

resultados obtidos. 
Valores e atitudes 
a) Criticidade diante dos resultados obtidos. 
b) Interesse em propor e em participar de ações de intervenção solidária na realidade. 
c) Reconhecimento das suas responsabilidades sociais. 
d)  Compartilhamento de saberes e de  responsabilidades 

FUNÇÃO 3. Contextualização Sociocultural 
3.3 Competência: Propor ações de intervenção solidária na realidade. 
Habilidade 
3.3.3 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico e  as 
transformações  e aspectos socioculturais. 
3.3.4 Identificar as diferentes tecnologias que poderão ser aplicadas na resolução dos 
problemas.  
3.3.5 Reconhecer a influência das tecnologias na sua vida e no cotidiano de outras 
pessoas; nas maneiras de viver, sentir, pensar e se comportar; nos processos de 
produção;   no desenvolvimento do conhecimento e nos processos sociais.  
3.3.8 Relacionar condições do meio e intervenção humana 
3.3.9 Posicionar-se criticamente diante dos processos de utilização de recursos naturais 
e materiais. 
Valores e atitudes 
a) Respeito à coletividade. 
b) Solidariedade e cooperação no trato com os outros. 
c) Sentido de pertencimento e de responsabilidade em relação a diferentes 

comunidades. 
d) Reconhecimento de sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades 

justas e equilibradas.  
e) Disposição a colaborar na resolução de problemas sociais.               
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II – Plano Didático  
 

 

Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

A - IDENTIDADE DOS SERES VIVOS (adequação de conteúdo) 

1. As membranas celulares – entrada e saída de substâncias da 
célula 
 

 Aula expositiva e dialógica  
 Utilização do livro didático PNLEM 
 Utilização do data show 
 Aula prática de laboratório 
 Uso do laboratório de informática - pesquisa 
 Utilização do Portal click idéia 
 Resolução de exercícios individuais e em grupo 

Projeto Interdisciplinar 2015 - Dia da Água 

09/02/2015 a 13/02/2015 

23/02/2015 a 06/03/2015 

2. A organização celular e as funções vitais básicas 
2.1. Organóides citoplasmáticos e suas funções 
 

09/03/2015 a 20/03/2013 

3. O núcleo celular – constituição e função 
 

23/03/2015 

23/03/2015 a 02/04/2015 

4. Divisões celulares 
4.1. Mitose 
4.2. Meiose 
4.3 Gametogênese 

06/04/2015 a 17/04/2015 

20/04/2015 a 30/04/2015 

B – TRANSMISSÃO DA VIDA, ÉTICA E MANIPULAÇÃO 
GENÉTICA 

1. Fundamentos da hereditariedade – conceitos 
 

 Aula expositiva e dialógica 
 Utilização do livro didático PNLEM 
 Uso do laboratório de informática - pesquisa 
 Utilização do data show 
 Resolução de exercícios individuais e em grupo 
 

Projeto Interdisciplinar 2015 - Dia do Meio Ambiente 

 

04/05/2015 a 15/05/2015 

18/05/2015 a 29/05/2015 

1.1. O trabalho de Mendel e a 1ª lei 
 01/06/2015 a 12/06/2015 

1.2 Aplicações das leis de Mendel 15/06/2015 a 26/06/2015 

                                                 
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada conhecimento  
3 Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio” 
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a) Ausência de dominância e Gens letais 
 

05/06/2015 

b) Grupos Sanguíneos dos Sistemas ABO e Rh 
 

29/06/2015 a 07/07/2015 

c) Polialelia – Pelagem em coelhos 
 22/07/2015 a 31/07/2015 

d) Herança do sexo na espécie humana 
e) Herança ligada ao sexo – Daltonismo e hemofilia 03/08/2015 a 14/08/2015 

2. Genética humana e saúde 
3. Aplicações da engenharia genética: um debate ético 

 Aula expositiva e dialógica 
 Utilização do livro didático PNLEM 
 Pesquisa na internet 
 Apresentação da pesquisa através de cartazes 

17/08/2015 a 28/08/2015 

31/08/2015 a 11/09/2015 

C- DIVERSIDADE DA VIDA 

1. Diversidade:- Os Reinos que regem as diferenças (classificação 
dos seres vivos) 
2. A origem da diversidade (conceito e o papel das mutações como 
fonte primária da diversidade genética) 
3. Caracterização geral dos reinos (os processos vitais, a 
organização da diversidade) 
 

 Aula expositiva e dialógica 
 Utilização do livro didático PNLEM 
 Resolução de exercícios em grupo e individual 
 Uso do Data Show 
 Elaboração de portfólio com noticias de jornais e revistas. 
 Pesquisa em grupo extraclasse relacionada ao Projeto Café 
 Apresentação de trabalho de pesquisa 
 Uso do laboratório de informática 

Projeto Interdisciplinar 2015 - EXPOTEC 

14/09/2015 a 25/09/2015 

28/09/2015 a 09/10/2015 

09/10/2015 

13/10/2015 a 23/10/2015 

26/10/2015 a 06/11/2015 

3.1- Vírus – um grupo a parte 
 

09/11/2015 a 20/11/2015 

23/11/2015 a 11/12/2015 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
Competência Indicadores de Domínio 

Instrumento(s) e Procedimentos 
de Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1.2  Utilizar-se das 
linguagens como meio de 
expressão, informação e 
comunicação, em situações 
intersubjetivas, adequando-as 
aos contextos diferenciados dos  
interlocutores e das situações 
em que  eles se encontram 

1.2.1 Perceber a pertinência da 
utilização de determinadas formas 
de linguagem de acordo com 
diferentes situações e objetivos. 

 Propor situações  em que o 
aluno deva expor idéias, narrar 
ou relatar fatos, emitir ou 
transmitir informações, 
argumentar etc. como debates, 
seminários. 

 Análise do portfólio do aluno. 

 Avaliação escrita individual 

d) Valorização do diálogo. 
e)  Respeito às 
diferenças pessoais. 
c) Preocupação em se comunicar 
de forma a entender o outro e ser 
por ele entendido. 

 Apresentação das 
atividades propostas no prazo 
estabelecido, evidenciando o 
conhecimento teórico com clareza, 
seqüência lógica e organização 

 Organização na 
apresentação dos trabalhos e do 
portfólio 

1.2 Exprimir-se por escrito ou 
oralmente com clareza, usando 
a terminologia pertinente. 

 
 

1.2.2. Reconhecer e utilizar 
terminologia e vocabulários 
específicos a cada situação. 

2.4. Incorporar ao vocabulário 
termos específicos da área  
científica e tecnológica 

 Observação e análise do 
discurso oral ou escrito ou em 
prova escrita do aluno em relação:  

 ao tipo de linguagem;  

 ao vocabulário empregado;  

 aos objetivos pretendidos;  

 ao nível de complexidade 
e de aprofundamento requerido 
pela situação; 

a) Valorização do diálogo. 
b) Respeito às diferenças 
pessoais. 
c) Comunicação de forma a 
entender o outro e ser por ele  
entendido com clareza e precisão 
 

 Evidenciar o 
conhecimento teórico com clareza, 
seqüência lógica e organização. 
 
 
 
 

 2.2. Avaliar resultados (de 
experimentos, demonstrações, 
projetos etc.) e propor ações de 
intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas 
avaliações efetuadas. 

2.2.4 Articular conhecimentos 
de diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva interdisciplinar.  

2.2.2 Utilizar subsídios 
teóricos para interpretar e testar 
resultados. 
2.2.8. Selecionar ações de 
intervenção ou novas 
pesquisas e projetos com 
base  nos resultados obtidos. 

Analisar os resultados 
apresentados comparando as 
diferenças entre o antes e depois 
do tratamento  desenvolvido e  
percebendo quais as 
conseqüências dos resultados 
obtidos. 
A. Observar a postura do 
aluno para perceber quais os 
valores que o orientam quando 
propõe projetos, atividades,  
intervenções. 

d) Criticidade diante dos  
resultados obtidos. 
e) Interesse em propor e 
em participar de ações de 
intervenção solidária na realidade. 
f) Reconhecimento das 
suas responsabilidades sociais.. 
h) Compartilhamento de saberes e 
de  responsabilidades. 

 Apresentação dos 
problemas com solução atendendo 
os critérios estabelecidos. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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3.3 Propor ações de intervenção 
solidária na realidade. 

3.3.3 Reconhecer as relações entre 
o desenvolvimento científico e 
tecnológico e as transformações e 
aspectos socioculturais 
3.3.4 Identificar as 
diferentes tecnologias que poderão 
ser aplicadas na resolução dos 
problemas.  
3.3.5 Reconhecer a influência das 
tecnologias na sua vida e no 
cotidiano de outras pessoas; nas 
maneiras de viver, sentir, pensar e 
se comportar; nos processos de 
produção; no desenvolvimento do 
conhecimento e nos processos 
sociais.  
3.3.8 Relacionar condições do meio 
e intervenção humana 
3.3.9 Posicionar-se criticamente 
diante dos processos de utilização 
de recursos naturais e 
materiais. 

A. Estimular o aluno a propor 
campanhas, produções escritas,  
projetos que possam  minimizar ou 
solucionar problemas  e/ou  
atender a demandas de uma  
determinada comunidade ou de um 
grupo social.    
 

a) Respeito à coletividade. 
b)Solidariedade e cooperação no 
trato com os outros. 
d) Sentido de 
pertencimento e de 
responsabilidade em relação a 
diferentes comunidades. 
e) Reconhecimento de sua 
parcela de responsabilidade na 
construção de sociedades justas e 
equilibradas. 
f) Disposição a colaborar 
Na resolução de problemas sociais.               
 

 Relato da Resolução da 
situação proposta, utilizando a 
fundamentação teórica, linguagem 
clara e criticidade 

 O aluno demonstrou ter 
construído conhecimentos 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

SILVA, J.C. et al. Biologia 3 (Ensino Médio). 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

          www.clickideia.com.br 
         Portal educacional desenvolvido com o apoio do CNPq e sob a supervisão de pesquisadores da UNICAMP, que 
apresenta conteúdos didáticos voltados para as disciplinas do Ensino Fundamental e Médio, ferramentas interativas 
de criação, publicação e interação. A interdisciplinaridade e intradisciplinaridade são aplicadas em todos os conteúdos 
abordados.  
 

Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO 
Acervo da Biblioteca da escola 

 
V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Aos alunos com baixo rendimento ou dificuldades de aprendizagem, serão propostas atividades que permitam 
reconhecer os erros e imperfeições das atividades realizadas como: 
 Atividades utilizando conceitos adquiridos, com estratégias diversificadas (resolução de exercícios extraclasse 

monitorados por colegas da própria classe, trabalhos de pesquisa) 
 Elaborar os trabalhos de acordo com os critérios pré-estabelecidos 
 Correção dos itens, enunciados, etc. que foram apresentados de forma inadequada e/ou inserção do conteúdo 

que ficou incompleto. 
 Observação direta do desempenho e recuperação do aluno em relação aos demais alunos da classe. 
 Com atendimento individualizado em sala de aula e com exercícios complementares, estímulos constantes para 

a participação em discussões e atividades em aula. 
 Utilização do Portal Clickidéia para reforçar alguns conteúdos e desenvolvimento da recuperação paralela 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Jamile Priscila Saccá 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

Nome do coordenador (a):  

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015             
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