
Dados da componente Curricular 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA 

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

SÉRIE: 1º ANO 

CARGA HORÁRIA: 67h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Para compreender o mundo em que vivemos é mister conhecer os elementos que o 
compõem e como interagem entre si. Ao fazê-lo, inevitavelmente discutimos a origem 
da vida, que está ligada às células e os princípios que regem a vida. 

OBJETIVOS 

Geral 

Compreender a Biologia como ciência que compõe a grande área das Ciências Naturais, 
na qual se estuda a vida como um todo, de sua base celular até as interações entre os 
seres e destes com o ambiente. 

 
Específicos 

 Identificar a Biologia como a ciência da vida.

 Reconhecer as estruturas de ecossistemas terrestres e aquáticos, o fluxo de energia 
e ciclo da matéria entre eles.

 Identificar os tipos de relações entre comunidades e populações e fenômenos de 
quebra do equilíbrio ambiental.

 Diferenciar as hipóteses sobre a origem dos seres vivos e teorias da evolução do 
metabolismo.

 Relacionar a diversidade de macromoléculas com a construção celular e seu 
funcionamento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução à Biologia 

 Introdução à Ecologia 

 Ecossistemas Terrestres e Aquáticos 

 Estrutura dos Ecossistemas, Fluxo de Energia e Ciclo da Matéria 

 Comunidades e Populações 

 A Quebra do Equilíbrio Ambiental 

 Das Origens aos Dias de Hoje 

 A Química da Vida 

 Citologia e Envoltórios Celulares 

 O Citoplasma 

 Metabolismo Energético 

 Núcleo, Divisões Celulares e Reprodução 



METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas dialogadas, com uso de recursos audiovisuais; análise crítica de 
textos; trabalhos escritos; aulas práticas; seminários; trabalhos de pesquisa. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Avaliações teóricas (uma por bimestre), apreciação de trabalhos de pesquisa (um por 

bimestre) e avaliações qualitativas de desempenho e participação (uma por bimestre). 

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 nas Normas Didáticas dos Cursos 
Técnicos Integrado ao Médio do IFPB (item 2.3, artigos 28 a 30). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro; 

 Pincel; 

 Transparência; 

 Data-show; 

 Xérox; 

 Matéria para a montagem dos experimentos. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
LOPES, S. & ROSSO, S. 2010. Bio. Volume 1. 2ª Edição. São Paulo, Ed. Saraiva. 

 
Complementar 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. 2002. Biologia Hoje. Volumes 1 
e 3. São Paulo: Ática. 

 

AMABIS & MARTHO. 2012. Biologia das Células. Volumes 1 e 3.3ª Edição. São 
Paulo. Ed. Moderna. 

 


