
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Disciplina: Biologia  

Curso: Técnico Integrado em Eletromecânica 

Série: 1ª 

Carga Horária: 100 h.r 

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

Introdução à Biologia; Ecologia; O Homem e o meio ambiente; Origem da vida; 
Química da vida; citologia. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Introduzir ao aluno a disciplina de Biologia, fornecendo o conhecimento dos 
principais conceitos e noções elementares da matéria, fornecendo base para a 
compreensão dos assuntos ligados à ecologia, citologia e origem da vida. 

Específicos 

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

 Possuir uma visão holística da Biologia e sua importância para o 
desenvolvimento das ciências, tecnologia e sociedade como um todo; 

 Introduzir os conceitos de ecologia e ecossistemas, fornecendo bases para a 
compreensão dos elementos e processos que regem a vida no planeta. 

 Entender a relação do homem com a natureza e os principais desafios da 
sociedade atual com relação à preservação do meio ambiente. 

 Identificar os componentes químicos das células (substâncias orgânicas e 
inorgânicas); 

 Conhecer os componentes e funções das estruturas celulares.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à Biologia; 
2. Introdução à Ecologia;  
3. Ecossistemas terrestres e aquáticos; 
4. Estrutura dos ecossistemas, fluxo de energia e clico da matéria; 

5. Comunidades e populações; 
6. Quebra do equilíbrio ambiental;  
7. Origem da vida;  
8. Química da vida;  
9. Citologia e envoltórios celulares;  
10. Citoplasma;  
11. Metabolismo energético; 
12. Núcleo, divisões celulares e reproduções. 



METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas expositivas com produção de vídeos didáticos e fotos - utilização na 
exploração dos conteúdos, trabalhos de pesquisa, resolução de exercícios 
do livro didático e extras, estudos dirigidos e problematizações em sala de 
aula para avaliar os conteúdos ministrados. Aulas práticas de laboratório. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 O aluno será avaliado continuamente através de participação em sala de 
aula, frequência, resolução de estudos dirigidos, exercícios, apresentação de 
seminários e exercícios e avaliações escritas.  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel, data show e computador, máquina fotográfica, livro 
didático, material de laboratório. 
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