
 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

NOME: BIOLOGIA III 

CURSO: TÉCNICO EM GEOLOGIA 

SÉRIE: 3º ANO 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 80 H/A – 67 H/R 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: FRANCINALDO LEITE DA SILVA 

JEAN CARLOS DA COSTA 

EMENTA 

A disciplina visa proporcionar a apropriação dos conceitos básicos de biologia, referente à 

genética e ecologia. 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 

• Construir uma visão geral e atual referente à genética, biotecnologia, evolução e 

ecologia. 

Específicos 

 

Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 

• Diferenciar os conceitos de genótipo e fenótipo; 

• Conhecer as Leis de Mendel;  

• Entender a transmissão dos caracteres hereditários; 

• Reconhecer os conceitos e aplicabilidade das principais técnicas de biotecnologia; 

• Distinguir as principais teorias evolutivas; 

• Enumerar as principais evidências do processo evolutivo; 

• Identificar os principais conceitos e processos ecológicos; 

• Apontar os principais aspectos da relação entre humanidade e ambiente; 

• Reconhecer os biomas mundiais e brasileiros. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Noções de genética; 

• Leis de Mendel e suas variantes; 

• Ligação gênica; 



• Sexo e herança genética; 

• Alterações cromossômicas; 

• Biotecnologia; 

• Teorias evolutivas; 

• Evidências do processo evolutivo; 

• Conceitos e processos básicos de ecologia; 

• Principais biomas mundiais e brasileiros. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com produção de vídeos didáticos e fotos - trabalhos de pesquisa, 

resolução de exercícios do livro didático e extras, estudos dirigidos e problematizações. 

Aulas práticas no laboratório e em campo; produção de jogos; dinâmica de grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O aluno será avaliado continuamente avaliado através de participação em sala de aula, 

frequência, resolução de estudos dirigidos, exercícios, apresentação de seminários e 

exercícios e avaliações escritas. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de 

Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva 

dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e no Regimento Didático do IFPB. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel, data show e computador, máquina fotográfica, livro didático, 

material de laboratório e apostilas. 
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