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Finalidades


A construção de um sólido conjunto de conhecimentos quer os explícitos nas unidades, quer os implícitos e decorrentes da implementação do
programa, que coincidem com os seguintes conceitos chave dos sistemas vivos:


Os sistemas vivos encontram-se organizados em níveis estruturais de complexidade crescente.



A estrutura e a função estão correlacionadas em todos os níveis de organização biológica.



Os sistemas vivos são sistemas abertos que interagem continuadamente com o ambiente, trocando matéria e energia.



Os sistemas vivos garantem a manutenção das suas características através de um equilíbrio dinâmico assegurado por mecanismos de controlo

e autorregulação.


A vida apresenta uma dualidade característica: diversidade v/s unidade.



A continuidade da vida baseia-se em informação hereditária contida principalmente no programa genético.



A evolução característica de todos os sistemas vivos, é responsável pela ligação histórica entre todos eles, assim como pela unidade e

diversidade da vida.


O reforço das capacidades de abstração, experimentação, trabalho em equipa, ponderação e sentido de responsabilidade que se consideram alicerces
relevantes na educação para a cidadania.



A interiorização de um sistema de valores e a assunção de atitudes que valorizam os princípios de reciprocidade e responsabilidade do ser humano
perante todos os seres vivos, em oposição a princípios de objetividade e instrumentalização característicos de um relacionamento antropocêntrico.
Neste sentido consideram-se cruciais os três seguintes princípios éticos:


Valorização da diversidade biológica, nas suas dimensões multissistémica, estrutural e funcional.



Valorização da interdependência homem-ambiente.



Valorização da evolução biológica enquanto processo que assegura a biodiversidade.

2

Competências Gerais:


Promover a aquisição, compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias que permitem simplificar, ordenar, interpretar e reestruturar a
aparente desordem de informações emergentes da elevada complexidade dos sistemas biológicos e geológicos.



Estabelecer relações causa-efeito, compreender articulações estrutura-função e explorar diferentes interpretações em sistemas complexos para
mobilizar a confrontação entre o previsto e o observado, a criatividade e o desenvolvimento de curiosidade, humildade, ceticismo e análise crítica.



Reflectir sobre a adequação das diversas soluções biológicas e geológicas para as mesmas funções e avaliar a adoção de técnicas para o estudo de
sistemas complexos, potenciados pelo trabalho em equipa: apelando, assim, à constante renegociação de estratégias e procura de consensos com o
consequente reforço da expressão verbal, da fundamentação, da compreensão, da cooperação e da solidariedade.



Desenvolver destrezas cognitivas em associação com o incremento do trabalho prático, ou seja, no domínio do saber-fazer.



Adoptar atitudes e valores relacionados com a consciencialização pessoal e social e decisões fundamentadas, visando uma educação para a cidadania.



Julgar, decidir e intervir responsavelmente na realidade envolvente.
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Competência/Objectivos Gerais

Conteúdos

Sugestões de actividades

Semanas
Previstas

1ºPeríodo
Biologia


Conhece

termos,

factos

e

conceitos;



10º ano: continuação
V- Regulação nos seres vivos.



Avaliação



Grelhas de observação;



Listas de verificação;



Fichas de trabalho;



Trabalhos de grupo;

Fichas de trabalho;

Exploração de vídeos
e diapositivos;

1- Regulação nervosa e hormonal
em animais.



2- Hormonas vegetais



Transparências

28 x 45Minutos

Compreende termos, factos e
conceitos;

11º ano
1.

Crescimento

e

renovação

celular.
- Power-point.
-Trabalho de projecto



Aplica
conceitos;

termos,

factos

e 1.1. DNA e síntese proteica.
1.2. Mitose.



Exposições;



Utilização de modelos

21x45 minutos

- Relatórios de atividades
experimentais

didáticos;
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Usa fontes bibliográficas de 1.3. Crescimento e regeneração de



tecidos vs diferenciação celular

forma autónoma;

2. Reprodução



Teste sumativos.

Manual Escolar;

horizontal;

2.1.1. Estratégias reprodutoras

Observa e interpreta dados;

2.2 Meiose e reprodução



Teste formativo;

 Diálogo vertical e

2.1. Reprodução assexuada





- Saída de Campo

2.2.1. Meiose e fecundação.
Formula

hipóteses

e

problematiza;
2.2.2.

Reprodução

sexuada

e

variabilidade.



Planeia e realiza actividades
práticas

2.3. Ciclos de vida: unidade e

42 x 45 minutos

diversidade

2ºPeríodo
3. Evolução biológica
3.1.

Unicelularidade

e

multicelularidade.

3.2. Mecanismos de evolução.

3.2.1. Evolucionismo v/s fixismo

16x 45 minutos
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3.2.2- Seleção natural, seleção
artificial e variabilidade.

4- Sistemática dos seres vivos
4.1. Sistemas de classificação.

4.1.1. Diversidade de critérios.

4.1.2.Taxonomia e nomenclatura.

4.2- Sistema de classificação de
Whittaker modificado

7x 45 minutos
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GEOLOGIA
1.

Ocupação

antrópica

e

problemas de ordenamento:

1.1. Bacias hidrográficas (análise
de uma situação problema);

1.2. Zonas costeiras (analise de
uma situação- problema);

1.3.Zonas de vertente (análise de
uma situação- problema);

2.Processos e materiais geológicos
importantes em ambientes

14 x 45 minutos

terrestres.

2.1 Principais etapas de formação
das rochas sedimentares. As
rochas sedimentares, arquivos
históricos da Terra.
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2.1.1 Formação das rochas
sedimentares
2.1.2. Diversidade e classificação
das sedimentares

2.1.3.Rochas sedimentares
arquivos históricos da Terra.
21 x 45 minutos
2.0. Mineralogia
2.2.Magmatismo. Rochas
magmáticas.
26 x 45 minutos

3º período
2.2.Magmatismo. Rochas
magmáticas. (cont.)
21 x 45 minutos
2.3 Deformação frágil e dúctil.
Falhas e dobras

2.4 Metamorfismo. agentes de
metamorfismo. Rochas
metamórficas.

14 x 45 minutos

3.Exploração sustentada de
recursos geológicos.
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Nota:
1 - A primeira unidade V- Regulação nos seres vivos. (1- Regulação nervosa e hormonal em animais.2- Hormonas vegetais) a lecionar no
princípio do 11º ano, corresponde à ultima do 10º ano, que ficou por dar, de acordo com a gestão do programa adotado na escola.

Datas prováveis dos testes:
1º teste
30 de outubro a 03 de novembro
– Respiração/fermentação
- Célula / núcleo/ biomoléculas
- Regulação nervosa e hormonal em animais (pré requisitos célula/ biomoléculas/Transporte transmembranar).
- Hormonas vegetais

2º teste
4 a 7 de Dezembro
- Fotossíntese
- Transporte nas plantas
- Trocas gasosas nas plantas e animais
- Crescimento e renovação celular.
- Reprodução – Mitose e Meiose
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3º teste
30 de Janeiro a 03 de Fevereiro
- Transporte nos animais
- Todo o 11º ano

4º teste
12 a 16 de Março
-tectónica
- toda a geologia de 11ºano – ocupação antrópica e rochas sedimentares
- datação absoluta e relativa
- bases do raciocínio geológico
- vulcanismo

5º teste
30 abril a 04 de Maio –
- ciclo das rochas
- tectónica de 10º ano
- sismologia
- formação da Terra, do sistema solar e do Universo
- toda a geologia de 11ºano
6º teste
28 de maio a 01 de Junho
- Teste global 10º e 11º
10

