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I - EMENTA 

Compreender a abordagem evolutiva do surgimento da vida na Terra; 

Apresentar conceitos fundamentais da área de biologia, que facilitem a compreensão da 

classificação de seres vivos baseado em suas características morfofisiológicas e em sua ecologia; 

Oferecer aos estudantes bases teóricas fundamentais à interpretação e solução de agravos 

ecológicos de níveis básicos; 

Formar uma perspectiva crítica acerca da biologia como ciência em desenvolvimento; 

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

Competências Habilidades 

Compreender os fundamentos da biologia no 
que se refere à diversidade e às funções 
desempenhadas pelos seres vivos no meio 
ambiente. 
Estudar as bases fundamentais de 
funcionamento dos ecossistemas e mecanismos 
de evolução e adaptação. 
Identificar e caracterizar o potencial biótico e 
biotecnológico dos seres vivos presentes em 
determinados ambientes. 
Refletir sobre a importância do processo de 
preservação ambiental e principalmente sobre a 
construção da relação entre homem e meio 
ambiente. 

Estudar e compreender conceitos e 
classificações básicas de área da biologia. 
Compreender os ciclos de reprodução e 
obtenção de alimento dos organismos vivos de 
forma geral. 
Reconhecer o potencial biótico e biotecnológico 
de diversas formas de vida. 
Discutir sobre a interação e construção da 
relação entre a espécie humana e o meio em 
que está inserido. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

● Níveis de Organização e Classificação Taxonômica; 

● Fatores bióticos e abióticos; 

● Dinâmica de populações; 
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● Estrutura de Comunidades; 

● Níveis Tróficos; 

● Fluxos de Energia; 

● Sucessões Ecológicas; 

● Relações ecológicas. 

 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Serão ministradas aulas expositivas seguidas por exercícios de revisão, a serem realizados em 

duplas ou grupos, com o objetivo de estimular o aprendizado dos conceitos e conhecimentos 

relacionados à conceitos básicos da Biologia e Ecologia. Além de também promover o interesse 

pela leitura, pesquisa de informações em livros e meios eletrônicos associadas aos conteúdos 

associados à disciplina. Por fim, promovendo o estímulo a cooperação e o trabalho em grupo 

entre os alunos. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Serão necessários impressões (para os exercícios de revisão e avaliações), projetor (datashow) e 

laboratório de informática. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Durante o curso das aulas serão aplicados exercícios de revisão a fim de identificar a realidade do 

aluno para adaptar as metodologias aplicadas em sala de aula de forma a nivelar e desenvolver o 

aprendizado da turma. 

Para determinação de conceito ou nota final serão considerados vários fatores como presença, 

entrega e avaliação dos trabalhos escritos, participação e interesse em sala, participação nos 

trabalhos em grupo, sendo feita assim uma avaliação contínua. 
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01 
- Origem da Vida - Documentário sobre o tema e discussão 

com revisão de conteúdo 

02 
- Definição de células e classificação 
entre unicelulares e pluricelulares e de 
eucariontes e procariontes 

- Definir conceitos básicos da Biologia 

03 
- Classificação entre autótrofos e 
heterótrofos. Definição de metabolismo 
e respiração celular. 

- Compreender a classificação dos seres 
vivos com relação à nutrição 

04 

- Tipos de reprodução: assexuada, 
sexuada 
- Tipos de desenvolvimento: Ovíparos, 
ovovivíparos e vivíparos. 

- Compreender os diferentes tipos de 
reprodução e as diferentes formas de 
desenvolvimento dos seres vivos 

05 - 1ª. Avaliação  

06 

- Introdução à Taxonomia 
- Definição de espécie e hibridismo 
- Pirâmide de Lineus 

- Definir o conceito de espécie e hibridismo. 
- Compreender o funcionamento do atual 
sistema de classificação taxonômico dos 
seres vivos 

07 
- Reino Monera e Reino Protista - Descrever características básicas dos 

Reinos Monera e Protista, assim como suas 
principais importâncias ecológicas 

08 

- Reino Fungii, Plantae e Animalia - Descrever características básicas dos 
Reinos Fungii, Plantae e Animalia, assim 
como suas principais importâncias 
ecológicas 

09 - Introdução aos vírus - Definir partículas virais e compreender 
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suas principais características morfológicas 

10 - 2ª. Avaliação  

11 - Introdução à Ecologia - Introduzir conceitos básicos de ecologia 

12 
- Fatores Bióticos e Abióticas - Relacionar os principais fatores bióticos e 

abióticos que possuem participação nos 
ecossistemas 

13 
- Cadeia Alimentar - Descrever e conceituar uma cadeia 

alimentar 

14 
- Níveis Tróficos - Compreender a função de cada nível 

trófico de uma cadeia alimentar 

15 
- Interações Biológicas - Compreender as principais interações 

ecológicas que ocorrem com os organismos 
vivos dentro de um ecossistema 

16 
- Relações Harmônicas e desarmônicas - Compreender as principais interações 

ecológicas que ocorrem com os organismos 
vivos dentro de um ecossistema 

17 
- Relações Intraespecíficas e 
interespecíficas 

- Compreender as principais interações 
ecológicas que ocorrem com os organismos 
vivos dentro de um ecossistema 

18 
- Fluxo de Energia nos Ecossistemas - Compreender como ocorrem perda e 

transferências de energia dentro de um 
ecossistema e cadeia alimentar 

19 
- Pirâmide Alimentar - Compreender como ocorrem perda e 

transferências de energia dentro de um 
ecossistema e cadeia alimentar 

20 
- Exercícios de Revisão para avaliação 
(3ª. Avaliação) 
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