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Ementa 
 

O ensino de Biologia deverá permitir a contextualização de conhecimentos e 
produzir vivências que transportem o aluno ao cerne dos problemas que geram 
conhecimento, ajudando-o a desenvolverem hábitos de que necessita para tornar-se 
capaz de pensar e tomar decisões como cidadão consciente e imbuído na construção de 
uma sociedade mais justa. Os seguintes assuntos são trabalhados nesta série: Introdução 
a evolução; Homem e ambiente; interações ecológicas; Biologia celular.       
 
Objetivos  
 

A Biologia no Ensino Médio pretende levar o aluno a compreender a importância 
social, cultural e científica da Biologia através do conhecimento de suas inúmeras 
aplicações; vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Biologia, promovendo 
o desenvolvimento de suas habilidades de observação, investigação, análise e 
interpretação; dominar conceitos e princípios fundamentais da Biologia, a partir de 
aprendizagem significativa, com a compreensão real dos processos e fenômenos 
biológicos, evitando a memorização. Para tanto o processo de ensino e aprendizagem 
visa construir o conhecimento de forma coletiva envolvendo os estudantes neste contexto. 
Parte-se da problematização de questões cotidianas para que sejam feitas as relações e 
as compreensões do conteúdo científico-escolar. Assim, busca-se nesta série 
compreender as teorias da evolução da vida, dos ecossistemas e das células, bem como 
entender as relações entre seres humano e ambiente natural, social e cultural. 
 
Metodologia 
 

Aulas expositivas, com a participação dos alunos nas discussões; 2. utilização de 
recursos audiovisuais: data-show, filmes; 3. excursões pedagógicas, aulas de campo e 
laboratório, com elaboração de relatórios; 4. seminários; 5. trabalhos em grupo; 6. 
pesquisas em livros, revistas especializadas e de divulgação, jornais, Internet e junto à 
comunidade; 7. elaboração de mapas conceituais; 8. jogos e brincadeiras (atividades 
lúdicas). 
 
Avaliação 
 



A avaliação será feita de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, 
valorizando o aluno em todos os seus aspectos e particularidades: avaliações escritas, 
individuais e sem consulta, apresentações orais, participação nas aulas, resolução de 
tarefas, entrega de relatórios; assiduidade e pontualidade nas aulas e na entrega de 
tarefas; desempenho nos exames simulados; auto-avaliação; acompanhamento dos 
alunos com dificuldade, através de atendimento diferenciado no período vespertino. 
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