
Plano De Trabalho Docente Trimestral 
 
Disciplina: Biologia                                         Série: 1ª Série         Mês: Fevereiro  
Professor: Guilherme Orlandi Goulart 
 

Dimensões: 
Científica: “No que a concepção de vida mudou no último século?” 
Tecnológica: “Como a tecnologia nos permitiu ver a vida de forma diferente nos últimos cem anos?”  
Religiosa VS Científica: “O que é vida?”, “Quantos anos possui a Terra?”, “Como a Terra surgiu?”, “Somente existe vida na Terra?”, “A Terra sempre foi 
assim como a conhecemos?”. 
Histórica/Cultural: “Como os nossos hábitos alimentares, ao longo da história, se fixaram do modo como é hoje?” “Que necessidades sociais alteram  o 
modo como nos alimentamos?” 
 

Conteúdo(s) Estruturante(s): Procedimentos Metodológicos 

Conteúdo(s) Básico(s): - Na primeira aula será feita a apresentação: breve histórico e objetivos gerais de trabalho ao longo do ano. Também 
será reservado tempo à apresentação dos alunos. 
- Para trabalhar as características dos Seres Vivos preprarar previamente e levar para sala de aula diferentes tipos de 
seres vivos coletados (fungos, plantas, animais), citar outros tantos e perguntar aos alunos no que eles se assemelham. 
- Fazer perguntas do tipo: “No que o vírus HIV, o da gripe, uma bactéria causadora de tuberculose tem em comum 
com o teu corpo?”; “Nós somos feitos dos mesmos componentes?”. 
- Depois disso, é interessante mostrar alguns slides de material publicitário, frases do cotidiano, músicas com a palavra 
vida (“Viva o lado Coca Cola da vida”, “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”, “Viver é a coisa mais rara do mundo. A 
maioria das pessoas apenas existe”...) 
- Apresentar a etimologia da palavra BIOLOGIA e questionar os alunos sobre o que eles acham que será estudado ao 
longo do ano. 
- Questão central da aula: O que é vida? Após esse questionamento, que pode ser feito na forma de uma questão 
onde eles escreverão no caderno para depois expor para os colegas, o professor deve salientar a complexidade da 
pergunta, das possíveis respostas e também deve expor a definição atual. 
- A teoria da evolução não deve ser apresentada de modo teórico e sim com exemplos cotidianos. Principalmente 
envolvendo relações parentais, homem-mulher, estudantis e profissionais. 
- É interessante também levar o texto: A evolução do cafageste (2): por que os homens é que chegam nas mulheres e 
não o inverso?, de Atila Iamarino. 
- O texto Origem da Vida na Terra, da Revista Scientific American Brasil, na edição 89, de 2009 é um texto igualmente 

1ª semana (03 aulas) 

ORGANIZAÇÃO DA BIOLOGIA 

O que é biologia? O que é vida? 

Características dos Seres vivos 

Organização dos Seres 

 



bom, embora de leitura não tão simples quanto como o anterior, mas deve ser indicado aos alunos e colocado em 
disponibilidade por meio da internet (fazer uso de e-mail, ou blog: http://biologiagui.wordpress.com/) 
- Caracterizar e abordar a organização dos seres vivos. 

2ª semana (03 aulas) - Abordar com os alunos através de aula expositiva inicialmente, aspectos gerais da organização do Planeta Terra: 
“Quantos anos possui a Terra?”, “Como a Terra surgiu?”, “Somente existe vida na Terra?”, “A Terra sempre foi 
assim como a conhecemos?”.  
- Tendo por base a estimativa de que existam 1 bilhões de galáxias, cada uma com cerca de 300 bilhões de 
estrelas e que cada estrela tem orbitando em seu entorno 10 planetas, quantos planetas, aproximadamente, 
existem no Universo? Essa é a aproximação do que consideramos infinito. 
- Trabalhar com a frase “Só existe vida na Terra” e questionar se isso pode ser classificado ou não como 
EGOÍSMO. É importante defender nesse ponto ao menos dois pontos de vista diferentes. 
- Abordar a origem do ser salientando um contexto histórico em que apareceram as teorias de Biogênese e 
Abiogênese. “De onde vem um bebê? Um passarinho? Uma minhoca? Uma bactéria? Um vírus?” 
- O fim da Abiogênese: Pasteur e sua contribuição. (Comentar sobre o processo de pasteurização do leite e o leite 
“longa vida”.) 
- Após solucionado a questão da Abiogênese, tratar expositivamente e comparativamente as possíveis teorias 
para Origem dos Seres Vivos. 
- AQUILO QUE NÃO É APRESENTADO PELOS MATERIAIS DE E.M.: Por que a Hipótese Heterotrófica de Origem da 
Vida é falha? – Teorias mais atuais (Mundo de RNAs na sopa vital. O texto mencionado anteriormente, a Origem 
da Vida na Terra, pode ser usado aqui novamente) Pesquisa (Avaliação 1) 
O Filme Missão Marte, de Brian de Palma deve ser usado como indicação aos alunos, como possui 120 minutos 
perder-se-iam três aulas, então, novamente, o interessante é deixar a indicação e fazer um apoio em forma de 
discussão junto ao blog/email. 

ORIGEM DOS SERES VIVOS 

Surgimento da vida na Terra. 

Abiogênese versus Biogênese 

Criacionismo, Panspermia 

Hipótese Heterotrófica e 
Evolucionismo 

 

3ª semana (03 aulas) - Trabalhar com os alunos a notícia: “Descoberta de bactéria que se alimenta de arsênio pode redefinir a química 
da vida”. (Portal G1 – Acervo pessoal).  Ressaltando Por que foi dada tanta relevância a essa descoberta? O que 
isso pode significar na visão atual da organização vital? 
- Apontar por meio de notícias, também, o porque da procura por água em outros planetas. Mostrar o vídeo “O 
Pálido Ponto Azul”, de Carl Sagan. Sugerir a coleção de DVDs “Cosmos”, do mesmo autor como fonte de 
conhecimentos a cerca de vida e astronomia. 
- Após apresentação do vídeo, abordar o porquê “a Terra é o planeta azul” e qual a relação dessa molécula com a 
vida. 
- Tratar da composição dos organismos e relação com a alimentação. 
- Expor aos alunos o que significa alimentação de qualidade, trazer a eles o que isso reflete. Expor a matéria “O 
lado negro da COMIDA”, da Superinteressante, Ed. 286, de dez/2010. 
 

BASE MOLECULAR DOS SERES VIVOS 

Do que somos feitos? 

Componentes inorgânicos: Água e sais 

Comp. orgânicos: Glicídios e lipídios 

 

http://biologiagui.wordpress.com/


4ª semana (03 aulas) - Nessas aulas, é realmente importante estabelecer a relação fundamental que há entre a GENÉTICA e as 
proteínas, o aluno deve ficar ciente de que TUDO que funciona no nosso corpo se dá por meio de proteínas, todas 
nossas características naturais se dão por meio de proteínas e elas são produzidas com base na informação 
genética. 
- O professor deve trabalhar as vitaminas, seus dois grupos, de modo expositivo e fazendo referência sempre a 
sua fonte alimentar. 
- É importante ressaltar o aspecto histórico da ingestão das vitaminas, como elas “surgiram” no nosso cardápio 
por volta da década de 60 e como se popularizaram com o artifício de desenhos animados como o Popeye e em 
campanhas publicitárias da Kellog’s e Danoniho. 
- O professor deve esclarecer certos mitos criados na década de 80, muito em função dessa maciça publicidade, 
onde se pregava que as vitaminas não tinham limites para ingestão e que seriam a “salvação” para uma boa 
saúde. 
- Para a semana letiva seguinte deverá ser agendada uma ATIVIDADE AVALIATIVA, portanto, é importante tratar 
com os alunos que assuntos são de grande importância que aspectos o professor irá priorizar na sua avaliação. 
- A revisão dos conteúdos deve ser feita no modo de uma discussão, a todos alunos será solicitado que tenham 
em mãos o caderno e a apostila, com tudo que foi passado nas aulas anteriores e professor introduzirá a revisão 
com perguntas abertas, de senso comum e que permitam os alunos mais de uma resposta correta. 

Proteínas, enzimas e vitaminas 

Revisão de conteúdos 

 

 

Avaliação Mensal (Instrumentos e Critérios): 
- Nesta primeira avaliação, como os assuntos abordados são, de certa forma, subjetivos e baseados em leituras, é interessante o professor criar uma prova 
com poucas questões de múltipla escolha e várias questões discursivas. Deve ser tomado o cuidado para que haja não apenas questões pontuais, mas 
também questões que exijam do aluno capacidade de conexão entre diferentes temas trabalhados. 
O esqueleto da prova pode ficar organizado em: 
 Duas questões pontuais discursivas. 
 Três questões objetivas (uma ou duas fáceis e outra com média dificuldade). 
 Duas ou três questões de ampla abordagem.  
 Uma pergunta de resposta meramente opinativa, onde não será avaliada a resposta do aluno em si, mas a justificativa para tal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano De Trabalho Docente Trimestral 
 
Disciplina: Biologia                                         Série: 1ª Série         Mês: Março  
Professor: Guilherme Orlandi Goulart 
 

Dimensões: 
Ética: “Clonagem em humanos é uma possibilidade?” 
Ambiental: “Transgênicos podem trazer prejuízos ou benefícios ambientais?” 

Conteúdo(s) Estruturante(s): Procedimentos Metodológicos 

Conteúdo(s) Básico(s): - Nos dois primeiros períodos, que são geminados, o professor deve esclarecer como serão os procedimentos 
durante a avaliação, quanto a perguntas durante a prova, comunicação entre eles, material sobre a mesa, etc. 
- No último período deve ser feita a correção comentada da prova, questionando os alunos e instigando-os a 
responder novamente as questões da prova, oralmente, para que de alguma forma seja recuperada alguma 
dúvida ou conteúdo mal esclarecido. 

1ª semana (03 aulas) 

AVALIAÇÃO 

Correção comentada da Avaliação 

 

 

 

2ª semana (03 aulas) - A respeito dos ácidos nucléicos, além da estrutura e composição desses biopolímeros, que deve ser exposta de 
forma direta, com uso de quadro, o professor deve ressaltar que nesse ano faz 58 anos que a estrutura do DNA, a 
dupla hélice, foi proposta pelos cientistas James Watson & Francis Crick, que receberam o Nobel em função do 
estudo.  
- O professor deve demonstrar como os cientistas chegaram a essas conclusões, trabalhando com a equiparidade 
entre as bases nitrogenadas e essa constância ao longo da cadeia de DNA. 
- O aluno deve sair com a idéia clara do que é um DNA e um RNA, para isso o professor deve desenhar de modo 
esquemático as duas estruturas no quadro. 
- Para os alunos, também, deve ser esclarecida a relação que há entre a composição do DNA e as características 
morfofisiológicas de cada ser. Relação DNA  Proteínas (Todas as características de um ser se dão pela 
molécula de DNA e se manifestam pelas proteínas). “O DNA é uma grande coleção de ‘receitas’ para produção 
de proteínas”. 
- Tratar por meio de vídeos (DNA Replication: www.freesciencelectures.com e Translation: www.virtualcell.com) 
e desenhando em quadro cada etapa da biologia molecular da Duplicação, Transcrição e Tradução dos ácidos 
nucléicos. Disponibilizar os vídeos no blog/email.  
 

ÁCIDOS NUCLÉICOS 

- Tipos (DNA e RNA) 

- Duplicação 

- Transcrição 

- Tradução 

 

http://www.freesciencelectures.com/
http://www.virtualcell.com/


3ª semana (03 aulas) - Como a etapa anterior da Bioquímica Molecular é uma das mais complexas, é interessante dedicar ao menos 
uma aula para realização de exercícios sobre os assuntos. A apostila do Positivo® oferece inúmeros exercícios 
que devem ser propostos aos alunos para aplicação de maneira individual. Após, o professor deve refazê-los no 
quadro de modo aberto e explicativo, repassando os vídeos da semana anterior, se necessário. 
 
- Para finalizar a parte de Biologia Molecular, ainda há de se tratar da Engenharia Genética: Três aplicações são 
fundamentais de serem abordadas, a Clonagem, a Transgenia, e os populares “exames” de DNA. 
- Antes, é necessário abordar oralmente o que foi o PROJETO GENOMA, precursor de toda a engenharia biológica 
moderna. 
- Questões éticas devem ser discutidas: Clonagem em humanos, o que impede? 
- E também ambientais: Alimentos transgênicos, a salvação ou um crime? 
O professor deve estar munido de pareceres sobre os dois lados de cada questão para facilitar a polemização do 
assunto e participação do aluno. Uma boa fonte de informação é uma matéria já citada anteriormente: “O lado 
negro da COMIDA”, da Superinteressante, Ed. 286, de dez/2010, principalmente no que se trata da Revolução 
Verde. 
- Mais uma avaliação deve ser agendada para a semana seguinte. 

- Atividades 

- Engenharia Genética 

 

 

 

4ª semana (03 aulas) - Da mesma forma que na outra avaliação, esta deve ser precedida de uma explanação acerca dos procedimentos 
durante a avaliação, quanto a perguntas durante a prova, comunicação entre eles, material sobre a mesa, etc. 
- No último período deve ser feita a correção comentada da prova, questionando os alunos e instigando-os a 
responder novamente as questões da prova, oralmente, para que de alguma forma seja recuperada alguma 
dúvida ou conteúdo mal esclarecido. 

AVALIAÇÃO 

Correção comentada da Avaliação 

 

 

Avaliação Mensal (Instrumentos e Critérios): 
- O formato desta avaliação deve mudar um pouco, pode ser dada prioridade às questões objetivas. As questões discursivas devem ser na forma da 
aplicação de conteúdos dentro do cotidiano, principalmente no que se refere aos assuntos iniciais (primeira e segunda semana). 
Organização da prova. 
 Duas questões com enfoque cotidiano discursivas.  
 Cinco ou seis questões objetivas (4 fáceis, uma média, uma difícil). 
 Uma questão de ampla abordagem. 
 Uma pergunta de resposta meramente opinativa, onde não será avaliada a resposta do aluno em si, mas a justificativa para tal. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plano De Trabalho Docente Trimestral 
 
Disciplina: Biologia                                         Série: 1ª Série         Mês: Abril  
Professor: Guilherme Orlandi Goulart 
 

Dimensões: 
 

Conteúdo(s) Estruturante(s): Procedimentos Metodológicos 

Conteúdo(s) Básico(s): - Após conhecimento do que forma e faz funcionar uma célula do ponto 
de vista molecular, agora é hora de analisarmos a Célula como um todo. 
- Primeiramente é fundamental comentar de como se observa uma 
célula, como é arquitetado um microscópio ótico comum, que 
ampliação ele nos possibilita e como funcionam os dois tipos de 
microscópios eletrônicos, o de transmissão e o de varredura, também 
mencionando os poderes de ampliação de imagem. Tudo isso de forma 
expositiva e mostrando imagens de cada um dos tipos de microscópio. 
- Por meio de imagem (ao lado), mostrar como foi a “descoberta” da 
célula por Robert Hooke e o que ele realmente descobriu. 
- Nesta aula é importante que o professor desenhe no quadro os dois 
tipos básicos de células (PROCARIONTE e EUCARIONTE), diferenciando 
ainda a célula vegetal da animal. 
- Para finalizar, o trabalho com as organelas celulares: uma abordagem 
conceitual generalizada pode ser dada de forma bastante interativa com 
a música “Parabará – Prof. Guilherme” (anexa). Disponibilizar no blog/e-
mail. 
 

1ª semana (03 aulas) 

BIOLOGIA CELULAR 

A descoberta da célula 

Tipos celulares 

Organização celular dos seres vivos 

 

2ª semana (03 aulas) - A primeira estrutura celular a ser estudada é a membrana plasmática. Por meio de um desenho é importante 
fazer uma analogia da membrana celular e o córion de um ovo de galinha. O mito “O ovo é uma célula” tem que 
de ficar claramente solucionado: O ovo possui uma célula, mas não é uma. 
- Basicamente uma membrana é uma bicamada fosfolipídica – Fósforo (P) fora e dentro e Lipídios (L) no meio – o 
modelo pão com lingüiça. 

MEMBRANA CELULAR 

Funções 

Composição 

Tipos de transporte via membrana 



 - Os transportes via membrana devem ser abordados sempre com exemplos práticos do dia-a-dia (mão murcha, 
charque, lesma desidratada, hipertensão arterial, etc.)  

3ª semana (03 aulas) - As organelas citoplasmáticas devem ser abordadas de modo simultâneo com desenhos no quadro e imagens 
reais ou esquemáticas. 
- A função delas deve ser detalhada de modo expositivo e com uso do quadro, na forma de esquemas. 
- Uma boa analogia dessas organelas deve ser feita: 
> Ribossomo = pedreiro (constrói a célula) 
> Retículos endoplasmáticos = construtoras (fazem grandes obras) 
> Complexo de Golgi = Correios (entregam substâncias dentro e fora da célula) 
> Mitocôdria = Copel (provê energia) 
> Lisossomo = estômago (faz a digestão) 
> Peroxissomo = gari (elimina as “sujeiras”) 
 
Ainda neste dia letivo será proposta uma atividade de construção de modelos celulares: Os alunos, em grupos de 
6 farão modelos com o material que quiserem para apresentar na aula da semana seguinte. Uma avaliação de 
cada modelo e a sua apresentação será dada na forma de NOTA. 
Os modelos serão sorteados entre os grupos aleatórios: Célula Procarionte, Célula Eucarionte Animal, Célula 
Eucarionte Vegetal, Membrana Plasmática, Mitocôdria, Centríolo, Microscópio Ótico comum e Ribossomo. 
Cada modelo deve evidenciar suas partes constituintes e os alunos devem fazer um breve relatório do que foi 
feito e como foi feito. 
Ainda, para a semana seguinte haverá uma avaliação com base nos modelos, todos alunos deverão fazer uma 
descrição das estruturas celulares que foram base para criação dos modelos. Será cobrada a descrição da 
estrutura e função de(a): 
> Membrana Plasmática 
> Mitocôdria 
> Centríolo 
> Ribossomo 

ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS 

Centríolo, Ribossomo 

Retículo Endoplasmático Liso 

R.E. Rugoso, Complexo de Golgi 

Lisossomo e Peroxissomo 

4ª semana (03 aulas) - Nestas aulas devem ser feitas as exposições dos modelos propostos na semana anterior bem como a entrega 
dos relatórios e explicação para a sala do trabalho envolvido. Cada grupo terá 10 minutos para isso. 
 
- A avaliação conforme tratada na semana anterior deve ocorrer no decorrer do tempo restante (ao menos uma 
aula inteira). 

AVALIAÇÃO 

Exposição dos Modelos de Célula 

 

 

Avaliação Mensal (Instrumentos e Critérios): 
A prova desta vez será totalmente formada com questões objetivas, todas retiradas de provas de vestibular atuais. Serão cinco questões fáceis, 4 médias e 
uma difícil. 



ANEXO: 
Música “Parabará” 
Autor: Professor Guilherme 
 

A CÉLULA e as ORGANELAS 
 
A célula é o que forma 
Todos os seres vivos 
Mas tem um que fica de fora 
Esse cara é o vírus 
 
A membrana é quem controla 
A entrada e a saída 
E a célula ela “enrola” 
Pra que fique bem protegida 
 
A mitocôndria produz energia 
Na respiração celular 
Então coma de meio-dia 
E oxigênio terá que inalar 
 
O complexo golgiense 
É o setor de expedição 
Recebe, empacota e sempre 
Realiza a secreção 

 
 
Ribossomo produz proteínas 
Com base na genética 
É a menor organela 
É ele que “constrói” a célula 
 
A “pino” é entrada de líquido 
Quando é sólido é fagocitose 
O lisossomo digere tudo 
E o resto sai por exocitose 
 
Por último ficou o retículo 
Que é liso ou rugoso 
Então não serei ridículo 
E serei estudioso 
 
No fim eu entendi 
E o som termina aqui 
A célula e as organelas 
Quem ensina é o prof. Gui 

 


