
TURMA: PERÍODO:
CURSO:

PROFESSOR:

Google Meet- roda de conversa - apresentação

Assista os vídeos:Mitose - ativar lenda e tradução
https://www.youtube.com/watch?v=DwAFZb8juMQ / Meiose - 
https://www.youtube.com/watch?v=nMEyeKQClqI

Texto base: O ciclo de vida de uma célula 
cihttps://pt.khanacademy.org/science/biology/cellular-
molecular-biology/mitosis/a/cell-cycle-phases

Google Meet- roda de conversa - apresentação

Texto base(A origem da vida - pdf)

Pontuação: 30 Pontuação: 60

Google Meet- roda de conversa - apresentação

Texto base: Tipos de reprodução 
https://www.preparaenem.com/biologia/tipos-reproducao.htm
Video:Os tipos de reprodução - 
https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/reproducao-
sexuada-assexuada/reproducao-assexuada-e-
sexuada/v/reproducao-assexuada-e-sexuada-i

Pontuação: 50

Pontuação: 50
Atividade avaliativa de 

recuperação 1o período 
(Questionário perguntas)

Google Meet- roda de conversa - apresentação

Texto base 
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/prex/publicacoes-
da-
extensao/Cartilha_Infeccoes_Sexualmente_Transmissiveis_IST_
Video:como exterminar as células cancerigenas através do 
metabolismo - tradução em texto) 
https://www.youtube.com/watch?v=bSHCAfDmFY0

Pontuação: 50

Google Meet- roda de conversa - apresentação

Texto base 
http://criticaresaude.com.br/_recursos/download/manual_de_
anticoncepcao_febrasgo_2009.pdf

Texto complementar(A prevenção do câncer e a promoção da 
saúde:
um desafio para o Século XXI). 
https://www.scielo.br/pdf/reben/v58n2/a18.pdf

Pontuação: 100
Atividade avaliativa de 

recuperação 2o período 
(Questionário perguntas)

*Planejamento de 2 semestre Total de horas-aula 40

Pontos 400 (100% nota)

Biologia da 
reprodução

Questionário com base no 
vídeo - como exterminar as 

células cancerigeras através do 
metabolismo

Preparação de mapa mental e 
seminário relativo a uma das IST 

Pontuação: 50
8

Quis - on-line 
Pesquisa coletiva

Semana V - 8

Com base na seleção de um 
método anticoncepcional 
prepare um mapa mental e 
apresente para a a turma

4º Bimestre 5 Métodos contraceptivos 

Entender os processos de divisão celular de células 
haploides e diploides. Estudar 
os processos do ciclo celular: Interfase, e comparar a 
divisão celular por mitose e meiose, Entender o 
surgimento do cancer e o papel das células tronco. 

Questionário sobre os vídeos 
dos tipos de reprodução

8

4º Bimestre

Biologia do 
desenvolvimento

3

Tipos de reprodução nos seres 
vivos

Estudar os mecanismos de perpetuação dos 
organismos de vida asexuada e sexuada. 
Compreender os mecanismos de fertilização nos 
mamíferos.

Pesquisa em grupo Semana IV - 4
Infeções sexualmente 

transmissiveis IST 
Conhecer os riscos de adquirir algum tipo de doença 
por contato sexual, liquidos corporais. .

Questionário sobre 
embrigênese e organogênse

Pesquisa de consulta em grupo e 
síntese em mapa mental 

Questionário e 
Pesquisa em grupo

Semana III - 

Roda de perguntas para a turma - 
debate

8

Semana I - 10 8

Semana II - 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da

OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS
INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO
PERÍODOTÓPICO

UNIDADE/(SE
MESTRE)

Acolhimento 
dinâmica do ensino - 

apreendizagem 
Revisão de conteúdo 

3º Bimestre 1

3º Bimestre 2
Biologia do desenvolvimento dos 

seres vivos

Entender o processo de diferenciação celular para 
geração do embrião e dos órgãos. 
Comparar este processo para diferentes organismos na 
sua forma e função. Estudar os 
mecanismos que regem a embrigênese e a 
organogênese.

3º Bimestre

Seminários 

COMPONENTE CURRICULAR: 12

AULA TEMA

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/PONTUAÇÂO

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/PONTUAÇÃO

Biologia I AULAS MINISTRADAS ANTES DA PANDEMIA (Aulas):
Mauricio Camargo Zorro CARGA HORÁRIA NAS ANP'S (h/a): 40

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a)

Ambientação nova metodologia 
de ensino. Atividades propostas 
para avaliação / Revisão a O 

proque d divisão celular nos seres 
vivos e os tipos de células 

Entender os processos de divisão celular e sua função 
para manutenção dos seres vivos. 
Discutir o porque este mecanismo é autorregulado 
Entender os diferentes processos de divisão de acordo 
com a demanda fisiológica

Quiz on-line

1º anomatutino 2020.2
Eletrônica Integrado CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA (Hora-relogio): 86


