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DISCIPLINA – BIOLOGIA E GEOLOGIA -11º ano
PLANIFICAÇÃO – Parte 1- Biologia (1º Período e 2ºPeríodo)
Tema/Subtema

Aulas previstas

Conclusão e reforço dos conteúdos programáticos do 10º ano:
Regulação nas plantas e papel das Fito hormonas.

8

U5 - CRESCIMENTO E RENOVAÇÃO CELULAR:
5.1. CRESCIMENTO E RENOVAÇÃO CELULAR:
 DNA e síntese proteica, são responsáveis pelo crescimento e
renovação celular;

12

 A Mitose assegura a manutenção das características hereditárias.
5.2. CRESCIMENTO E REGENERAÇÃO DE TECIDOS VS DIFERENCIAÇÃO
CELULAR.

12

 O crescimento e a regeneração dos tecidos têm por base divisões
mitóticas.
 As diferenças estruturais e funcionais das células resultam da
diferenciação.

U6 – REPRODUÇÃO
6.1. REPRODUÇÃO ASSEXUADA.

10

 Os organismos apresentam estratégias de reprodução muito variadas.
 Processos naturais e artificiais de reprodução.
6.2. REPRODUÇÃO SEXUADA.
 A meiose e a fecundação asseguram a manutenção do número de
cromossomas da espécie.
 A meiose e a fecundação promovem a variabilidade genética da
espécie.
6.3. CICLOS DE VIDA.
 Unidade vs diversidade dos ciclos de vida.
 As intervenções humanas podem interferir na conservação evolução
da espécie.

14

10

U7 – EVOLUÇÃO BIOLÓGICA:
7.1. Unicelularidade e Pluricelularidade
7.2. Mecanismos da evolução.
 Evolucionismo vs fixismo.
 Seleção natural, seleção artificial e variabilidade, como mecanismos
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12
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de evolução.
Lamarckismo, Darwinismo e Neodarwinismo.

2
U8 – SISTEMÁTICA DOS SERES VIVOS:
8.1. Sistemas de classificação dos seres vivos e critérios de classificação.
 Taxonomia e Nomenclatura.
 Regras básicas de nomenclatura científica.
8.2. Sistemas de classificação de Whittacker modificado.
6
6

Total de aulas necessárias
Os números apresentados correspondem a aulas necessárias para tratar os
conteúdos curriculares de Biologia, não estão contabilizadas as aulas em
que há avaliação formal ou atividades extracurriculares, ou de reforço
pedagógico.
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DISCIPLINA – BIOLOGIA E GEOLOGIA -11º ano
PLANIFICAÇÃO – Parte 2- Geologia (2º Período e 3ºPeríodo)
Tema/Subtema

Aulas
previstas

TEMA 4:
GEOLOGIA, PROBLEMAS E MATERIAIS DO QUOTIDIANO.
SUBTEMAS/UNIDADES:
1. Ocupação antrópica e problemas de ordenamento
 Bacias hidrográficas.
 Zonas costeiras – ocupação antrópica da faixa litoral.
 Zonas de vertente - antrópica da faixa litoral.

Tema/Subtema
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20

Metas/Objetivos

Sugestões metodológicas

___

Aulas
previstas

Professoras: Gabriela V Alves e Luísa Coutinho

2. Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres.

4

 Rochas sedimentares e principais etapas de formação das rochas sedimentares.
 As rochas sedimentares, arquivos históricos da Terra.
20

 Escala do tempo Geológico.

 Magmatismo e rochas magmáticas.

10

 Metamorfismo e Rochas Metamórficas.
3. Exploração sustentada de recursos geológicos.

10

 Recursos geológicos e energéticos.
 Recursos minerais.


16

Águas subterrâneas

Total de aulas necessárias
Os números apresentados correspondem, a aulas necessárias para tratar os conteúdos curriculares de
geologia, não estão contabilizadas as aulas, em que há avaliação formal ou atividades
extracurriculares, ou de reforço pedagógico.

76

OBSERVAÇÔES:


Os conteúdos de geologia do 11º ano começam a ser lecionadas a partir de Fevereiro de 2017,
têm continuidade com as 3 unidades de geologia do 10º ano. Todos os conteúdos de geologia de
11º ano estão integrados no tema IV.

 Os alunos são avaliados de acordo com os critérios definidos pelo grupo disciplinar e aprovados
em Conselho Pedagógico.
 Em cada período letivo há 3 tipos de avaliação formal: Teórica; Prática/laboratorial e Teóricoprática.
 Cada aluno possui uma ficha de registo de avaliação, com todos os parâmetros a avaliar.
 No final de cada período o aluno faz a sua proposta de autoavaliação, preenchendo todos os
parâmetros definidos na ficha de autoavaliação.
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