
                                                                                                                                                  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO 

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde         -     Disciplina de Biologia 
Planificação – ano letivo 2019/ 2020 – Turma TAS18 

O programa da disciplina de Biologia pretende garantir que os alunos desenvolvam competências de natureza científica, bem 
como aprendam a interagir de forma autónoma, consciente e construtiva com a sociedade e o ambiente, desenvolvendo formas 
de relacionamento responsável com os seus concidadãos e com os outros seres vivos. 
A disciplina de Biologia organiza-se em dois conjuntos de módulos de formação, genericamente designados por "módulos base" 
e "módulos complementares": 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua e incidirá nos domínios conhecimentos(componente teórica e prática), Aptidões/Skills e no domínio 
atitudes e valores. No final de cada módulo , a avaliação será formalizada em pauta numa classificação de 0 a 20.  

DIMENSÕES DOMÍNIOS  Instrumentos* Fator de ponderação 

 
 
 
APRENDIZAGENS 

(Saber 
conceptual e 
processual) 

 
Conhecimentos  

• Conhecimento no âmbito da UFCD 

• Conhecimento no âmbito interdisciplinar 

• Conhecimento prático/técnico 
                           (50%) 
 

• Produções escritas 
Provas práticas/experimentais 
Relatórios 
Questionários 
Listas de verificação 
Fichas autocorretivas 
Registos de participação 
oral/escrita nas atividades letivas 
Grelhas de observação 
Portefólios 
DAC´s 
Trabalhos de projeto/pesquisa 
Questão de aula 

• Outros 

 
 
 
 
 
 

75% 
  

Aptidões/Skills 
 

• Aptidões práticas e técnicas, no domínio do    
                 trabalho experimental 

                                    (25%) 
 

 
 
 
 
 

ATITUDES E 
VALORES 

(Saber atitudinal) 

 
Responsabilidade 

− Assiduidade e pontualidade. 

− Material necessário 

− Cumprimento dos prazos das tarefas  

− Realização adequada da sua autoavaliação. 

 
 
 
 
 
Observação direta 
Registos  

   
 
 
 
 

25%  
Comportamento 

− Cumprimento das regras estabelecidas 

− Apresentação de uma atitude correta 
perante  os outros 

− Atenção na aula 

Participação na aula − Intervenção adequada e pertinente 

− Demonstração de interesse e participação nas 
atividades propostas 

− Responsabilização pela realização das tarefas. 

*O peso a atribuir, por elemento, é variável e ajustável a cada módulo 

  Módulos Designação 
Duração de referência 

(horas) unid. 45 min 

1
º 

an
o

 

A1 
Diversidade e Unidade 
Biológica 

18 24 

A2 Obtenção de Matéria 18 24 

A3 Utilização de Matéria 21 28 

A4 Renovação Celular 18 24 

  Total do 1º ano 75 100 

 Módulos Designação (horas) unid. 50 min 

2
º 

an
o

 

A5 Evolução e Classificação 18 22 

B1 Regulação do Meio Interno 18 22 

B2 Processos de Reprodução 21 25 

B3 Hereditariedade 18 21 

  Total do 2º ano 75 90 

    TOTAL 150 190 

 

A professora: Alda Fidalgo (grupo 520) 


