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Ano Letivo:     2021/2022   
Ano de Escolaridade:   1º   
Tempos Letivos (50 min.):  3 semanais   

DEPARTAMENTO DE   Matemática e Ciências Experimentais   
SECÇÃO DE      Biologia e Geologia   

Disciplina:  Biologia   

Curso   Técnico Auxiliar de Saúde  
Portaria n.º     

Ciclo de Formação   2021-2024   

 
Racional da disciplina: Propósitos da disciplina e modos de organização (cf. Introdução das AE). 

 

DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 Diversidade e unidade 
biológica (A1) 

 
1. A biosfera – diversidade e 
organização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A célula – unidade estrutural 
e funcional dos seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar exemplos de interações entre os 
subsistemas terrestres (atmosfera, geosfera, 
hidrosfera e biosfera), identificando intervenções 
antrópicas (ao nível da agricultura, da saúde e das 
atividades industriais e recreativas), que possam 
interferir na dinâmica dos ecossistemas (extinção 
e conservação de espécies).  
 
Reconhecer componentes bióticos e abióticos 
num ecossistema, descrevendo exemplos que 
ilustrem a sua interdependência.  
 
Sistematizar conhecimentos de hierarquia 
biológica (comunidade, população, organismo, 
sistemas e órgãos) e de estrutura dos 
ecossistemas (produtores, consumidores e 
decompositores), com base em dados recolhidos 
em suportes/ ambientes diversificados 
(bibliografia, vídeos, jardins e parques naturais). 
 
_______________//______________ 
 
Reconhecer a célula como unidade estrutural e 
funcional de todos os seres vivos.  
 
Distinguir tipos de células com base em aspetos 
de ultraestrutura e de dimensão: células 
procarióticas/eucarióticas e células 
animais/vegetais.  
 
Executar preparações microscópicas temporárias 

 

  Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico 
dos alunos, incidindo em:   

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou 
dados;  
- problematização de situações reais próximas dos interesses dos alunos;  
- elaboração de opiniões fundamentadas em factos ou dados (por 
exemplo textos com diferentes pontos de vista) de natureza disciplinar e 
interdisciplinar;  
- mobilização de discurso oral e escrito de natureza argumentativa 
(expressar uma posição, apresentar argumentos e contra-argumentos).  

 

 Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  
- pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo;  
- aprofundamento de informação.  
 

 Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno: - 
aceitação de pontos de vista diferentes;  

- respeito por diferenças de características, crenças, culturas ou opiniões. 
 

 Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: 
- Síntese e organização de informação pertinente (por exemplo, sumários, 
registos de observações, relatórios segundo critérios e objetivos);  
- planificação, revisão e monitorização de tarefas;  
- estudo autónomo, identificando obstáculos e formas de os ultrapassar.  

 

 Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  
- problematização de situações;  
- formulação de questões para terceiros, sobre conteúdos estudados ou a 
estudar;  
- interrogação sobre o seu próprio conhecimento.  

Linguagens e Textos 
Informação e Comunicação 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Pensamento crítico e pensamento 
criativo 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Sensibilidade estética e artística 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Consciência e domínio do corpo 



 

REFERENCIAL CURRICULAR DE DISCIPLINA 
Operacionalização dos Referenciais Curriculares Nacionais previstos no Despacho n.º 6605-A/2021, de 6 

de julho (PASEO, Eas, ENEC e Perfis Profissionais/Referenciais de Competência, quando aplicável)  
 

RFC/01 

   

Página 2 de 5 

 

DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
3. Biomoléculas 
- constituintes básicos da 
matéria viva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtenção de matéria (A2) 
 

1. Autotrofia versos heterotro-
fia  

 
 
2. Membrana celular – 
ultraestrutura e transportes 
transmembranares 
 
 
 
 
 
 
 

de diferentes tipos de células, cumprindo as 
regras de segurança e de manipulação de material 
laboratorial. 
 
_______________//______________ 
 

                                           nicas, 
co                                          o-
                                                

Realizar atividades laboratoriais/experimentais 
                                                
                                                 
avaliando criticamente procedimentos e resulta-
dos.  

_______________//______________ 

 

Distinguir os conceitos de autotrofia e heterotro-
fia, relacionando-os com as                   s-
sistemas e os reinos dos seres vivos.  

_______________//______________ 

Interpretar o modelo de membrana celular (mo-
                                                
e cara                                            

Relacionar processos transmembranares (passivos 
                                                  
de integridade celular.  

Planificar e realizar atividades laboratori-

 

 Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  
- comunicação uni e bidirecional;  
- apresentação de ideias, questões e respostas, com clareza.  
 

 Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, 
se oriente o aluno para:  

- autoanálise com identificação de pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens, numa perspetiva de autoaperfeiçoamento;  
- descrição de processos de pensamento usados na realização de uma 
tarefa ou abordagem de um problema;  
- integração de feedback de pares para melhoria ou aprofundamento de 
saberes;  
- reorientação do seu trabalho, individualmente ou em grupo, a partir de 
feedback do professor.  
 

 Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno:  
- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas;  
- participar de forma construtiva em trabalho de grupo;  
- fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações.  

 

 Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem 
por parte do aluno:  

- assunção de compromissos e responsabilidades adequadas ao solicitado;  
- organização e realização autónoma de tarefas;  
- cumprimento de compromissos contratualizados (por exemplo, prazos, 
organização, extensão, formatos e intervenientes).  

 

 Promover estratégias que induzam:  
- ações solidárias nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização 
/atividades de entreajuda; 
- posicionamento perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de 
proteção de si;  
-                                     x                             …  
enquanto cidadãos cientificamente informados. 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Obtenção de matéria pelos 
seres heterotróficos 
 
 
 
 
 
 
4. Obtenção de matéria pelos 
seres autotróficos 
 
 
 
 
 
 
Utilização da matéria (A3) 
 
 
1. Sistemas de transporte de 
matéria nas plantas 
 
 
 
 
 
 
 

     x                                       e-
                                            
criticamente procedimentos e resultados.  

Interpretar dados laboratoriais relativos a proces-
                                         

_______________//______________ 

                                                
 x                          em seres vivos hetero-
                                       x      
                                                  
vertebrados).  

_______________//______________ 

                x                                 
                                  –              
                                           o 
dos produtos finais).  

_______________//______________ 

 

Compreender os mecanismos de transporte que a 
                                                     
                            x                  

 x                                 x            
                                                
                                              i-
camente procedimentos e resultados. 
_______________//______________ 

 
TAREFAS: Resolução de exercícios, atividades experimentais, trabalhos de 
pesquisa, apresentações orais, debates, análise e discussão de filmes, 
questionários/relatórios de atividades experimentais. 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
2. Sistemas de transporte de 
matéria nos animais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Processos de produção de 
energia pelas células 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sistemas respiratórios nos 
animais 
 
 
 
 
 

Comparar, do ponto de vista estrutural e funcio-
nal, os sistemas de transporte (sistemas abertos e 
                                                 
                                            x   
             fero).  

                                                
                                                   
                       

_______________//______________ 

                   x                          r-
                                                    
                                                 
                                               
como etapa comum).  

Planificar e realizar atividades laboratori-
     x                                          
                                           
                                            i-
ando criticamente procedimentos e resultados.  

_______________//______________ 

Relacionar a diversidade de estruturas respira-
                                      u de com-
   x                                            
que vivem.  

_______________//______________ 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

Renovação celular (A4) 
 
 
1. Universalidade e variedade 
do DNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ciclo celular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
                     

Compreender os                            i-
                                       

                                                
                                       x   s-
               

_______________//______________ 

Explicar o ciclo celular          ncia de aconteci-
                                                  
                                           

                                              
                                             e-
                                     multicelula-
res.  

 

AVALIAÇÃO das aprendizagens, tal como estipulado no Referencial de Avaliação da ESHM: 

  Questões teórico-práticas; Fichas de Avaliação; Relatórios; Trabalhos de Pesquisa/Projeto; Processo de Trabalho Individual/Grupo; Desempenho na Atividade Laboratorial; Exposição Oral/Escrita.  

- Conceptualização / Compreensão / Aplicação (60%): Questionário + Produto do trabalho de pesquisa (avaliação do produto) ou Trabalho de Projeto + Processo de trabalho em grupo ou Processo de 
trabalho individual (observação em aula)  

- Trabalho prático / experimental (30%): Questionário + Relatório ou Desempenho na atividade laboratorial; 

- Comunicação em Ciência (10%): Apresentação oral (em Ciência) ou Apresentação escrita/multimédia (em Ciência).  

 


