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Prefácio
Caro Professor
É com imenso prazer que colocamos nas suas mãos os Programas do Ensino Secundário Geral.
Com a introdução do Novo Currículo do Ensino Básico, iniciada em 2004, houve a necessidade
de reformular o currículo do Ensino Secundário Geral para que a integração do aluno se faça sem
sobressaltos e para que as competências gerais, tão importantes para a vida continuem a ser
desenvolvidas e consolidadas neste novo ciclo de estudos.
As competências que os novos programas do Ensino Secundário Geral procuram garantir
compreendem um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a vida que
permitam ao graduado do Ensino Secundário Geral enfrentar o mundo de trabalho numa
economia cada vez mais moderna e competitiva.
Estes programas resultam de um processo de consulta à sociedade. O produto que hoje tem em
mãos é resultado do trabalho abnegado de técnicos pedagógicos do INDE e da DINEG, de
professores das várias instituições de ensino e formação, quadros de diversas instituições
públicas, empresas e organizações, que colocaram a sua experiência neste exercício de
transformação curricular e a quem aproveito desde já, agradecer.
Aos professores, de que depende em grande medida a implementação destes programas, apelo ao
estudo permanente das sugestões que eles contêm. Para que convoquem a vossa e criatividade e
empenho para levar a cabo a gratificante tarefa de formar hoje os jovens que amanhã engrossarão
o contingente nacional para o combate à pobreza.
Aires Bonifácio Baptista Ali.

Ministro da Educação e Cultura
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1. Introdução
A Transformação Curricular do Ensino Secundário Geral (TCESG) é um processo que se
enquadra no Programa Quinquenal do Governo e no Plano Estratégico da Educação e Cultura e
tem como objectivos:
•
•
•
•

Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, proporcionando aos alunos
aprendizagens relevantes e apropriadas ao contexto socioeconómico do país.
Corresponder aos desafios da actualidade através de um currículo diversificado, flexível e
profissionalizante.
Alargar o universo de escolhas, formando os jovens tanto para a continuação dos estudos
como para o mercado de trabalho e auto emprego.
Contribuir para a construção de uma nação de paz e justiça social.

Constituem principais documentos curriculares:
• O Plano Curricular do Ensino Secundário (PCESG) – documento orientador que contém
os objectivos, a política, a estrutura curricular, o plano de estudos e as estratégias de
implementação;
• Os programas de ensino de cada uma das disciplinas do plano de estudos;
• O regulamento de avaliação do Ensino Secundário Geral (ESG);
• Outros materiais de apoio.
1.1. Linhas Orientadoras do Currículo do ESG
O Currículo do ESG, a ser introduzido em 2008, assenta nas grandes linhas orientadoras que
visam a formação integral dos jovens, fornecendo-lhes instrumentos relevantes para que
continuem a aprender ao longo de toda a sua vida.
O novo currículo procura por um lado, dar uma formação teórica sólida que integre uma
componente pré-vocacional e por outro, permitir aos jovens a aquisição de competências
relevantes para uma integração plena na vida política, social e económica do país.
As consultas efectuadas apontam para a necessidade de a escola responder às exigências do
mercado cada vez mais moderno que apela às habilidades comunicativas, ao domínio das
Tecnologias de Informação e Comunicação, à resolução rápida e eficaz de problemas, entre
outros desafios.
Assim, o novo programa do ESG deverá responder aos desafios da educação, assegurando uma
formação integral do indivíduo que assenta em quatros pilares, assim descritos:
Saber Ser que é preparar o Homem moçambicano no sentido espiritual, crítico e
estético, de modo que possa ser capaz de elaborar pensamentos autónomos, críticos e
formular os seus próprios juízos de valor que estarão na base das decisões individuais
que tiver de tomar em diversas circunstâncias da sua vida;
Saber Conhecer que é a educação para a aprendizagem permanente de conhecimentos
científicos sólidos e a aquisição de instrumentos necessários para a compreensão, a
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interpretação e a avaliação crítica dos fenómenos sociais, económicos, políticos e
naturais;
Saber Fazer que proporciona uma formação e qualificação profissional sólida, um
espírito empreendedor no aluno/formando para que ele se adapte não só ao meio
produtivo actual, mas também às tendências de transformação no mercado;
Saber viver juntos e com os outros que traduz a dimensão ética do Homem, isto é, saber
comunicar-se com os outros, respeitar-se a si, à sua família e aos outros homens de
diversas culturas, religiões, raças, entre outros.
Agenda 2025:129
Estes saberes interligam-se ao longo da vida do indivíduo e implicam que a educação se organize
em torno deles de modo a proporcionar aos jovens instrumentos para compreender o mundo, agir
sobre ele, cooperar com os outros, viver, participar e comportar-se de forma responsável.
Neste quadro, o desafio da escola é, pois, fornecer as ferramentas teóricas e práticas relevantes
para que os jovens e os adolescentes sejam bem sucedidos como indivíduos, e como cidadãos
responsáveis e úteis na família, na comunidade e na sociedade, em geral.
1.2. Os desafios da Escola
A escola confronta-se com o desafio de preparar os jovens para a vida. Isto significa que o papel
da escola transcende os actos de ensinar a ler, a escrever, a contar ou de transmitir grandes
quantidades de conhecimentos de história, geografia, biologia ou química, entre outros. Torna-se,
assim, cada vez mais importante preparar o aluno para aprender a aprender e para aplicar os seus
conhecimentos ao longo da vida.
Perante este desafio, que competências são importantes para uma integração plena na vida?
As competências importantes para a vida referem-se ao conjunto de recursos, isto é,
conhecimentos, habilidades atitudes, valores e comportamentos que o indivíduo mobiliza para
enfrentar com sucesso exigências complexas ou realizar uma tarefa, na vida quotidiana. Isto
significa que para resolver um determinado problema, tomar decisões informadas, pensar critica
e criativamente ou relacionar-se com os outros um indivíduo necessita de combinar um conjunto
de conhecimentos, práticas e valores.
Naturalmente que o desenvolvimento das competências não cabe apenas à escola, mas também à
sociedade, a quem cabe definir quais deverão ser consideradas importantes, tendo em conta a
realidade do país.
Neste contexto, reserva-se à escola o papel de desenvolver, através do currículo, não só as
competências viradas para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, leitura e escrita,
matemática e cálculo, mas também, as competências gerais, actualmente reconhecidas como
cruciais para o desenvolvimento do indivíduo e necessárias para o seu bem estar, nomeadamente:
a) Comunicação nas línguas moçambicana, portuguesa, inglesa e francesa;
b) Desenvolvimento da autonomia pessoal e a auto-estima; de estratégias de aprendizagem e
busca metódica de informação em diferentes meios e uso de tecnologia;
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c) Desenvolvimento de juízo crítico, rigor, persistência e qualidade na realização e
apresentação dos trabalhos;
d) Resolução de problemas que reflectem situações quotidianas da vida económica social do
país e do mundo;
e) Desenvolvimento do espírito de tolerância e cooperação e habilidade para se relacionar
bem com os outros;
f) Uso de leis, gestão e resolução de conflitos;
g) Desenvolvimento do civismo e cidadania responsáveis;
h) Adopção de comportamentos responsáveis com relação à sua saúde e da comunidade bem
como em relação ao alcoolismo, tabagismo e outras drogas;
i) Aplicação da formação profissionalizante na redução da pobreza;
j) Capacidade de lidar com a complexidade, diversidade e mudança;
k) Desenvolvimento de projectos estratégias de implementação individualmente ou em
grupo;
l) Adopção de atitudes positivas em relação aos portadores de deficiências, idosos e
crianças.
Estas competências são relevantes para que o jovem, ao concluir o ESG esteja preparado para
produzir o seu sustento e o da sua família e prosseguir os estudos nos níveis subsequentes.
Perspectiva-se que o jovem seja capaz de lidar com economias em mudança, isto é, adaptar-se a
uma economia baseada no conhecimento, em altas tecnologias e que exigem cada vez mais
novas habilidades relacionadas com adaptabilidade, adopção de perspectivas múltiplas na
resolução de problemas, competitividade, motivação, empreendedorismo e a flexibilidade de
modo a ter várias ocupações ao longo da vida.
1.3. A Abordagem Transversal
A transversalidade apresenta-se no currículo do ESG como uma estratégia didáctica com vista
um desenvolvimento integral e harmonioso do indivíduo. Com efeito, toda a comunidade escolar
é chamada a contribuir na formação dos alunos, envolvendo-os na resolução de situaçõesproblema parecidas com as que se vão confrontar na vida.
No currículo do ESG prevê-se uma abordagem transversal das competências gerais e dos temas
transversais. De referir que, embora os valores se encontrem impregnados nas competências e
nos temas já definidos no PCESG, é importante que as acções levadas a cabo na escola e as
atitudes dos seus intervenientes sobretudo dos professores constituam um modelo do saber ser,
conviver com os outros e bem fazer.
Neste contexto, toda a prática educativa gravita em torno das competências acima definidas de
tal forma que as oportunidades de aprendizagem criadas no ambiente escolar e fora dele
contribuam para o seu desenvolvimento. Assim, espera-se que as actividades curriculares e cocurriculares sejam suficientemente desafiantes e estimulem os alunos a mobilizar conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores.
O currículo do ESG prevê ainda a abordagem de temas transversais, de forma explícita, ao longo
do ano lectivo. Considerando as especificidades de cada disciplina, são dadas indicações para a
sua abordagem no plano temático, nas sugestões metodológicas e no texto de apoio sobre os
temas transversais.
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1.4 As Línguas no ESG
A comunicação constitui uma das competências considerada chave num mundo globalizado. No
currículo do ESG, são usados a língua oficial (Português), línguas Moçambicanas, línguas
estrangeiras (Inglês e Francês).
As habilidades comunicativas desenvolvem-se através de um envolvimento conjugado de todas
as disciplinas e não se reserva apenas às disciplinas específicas de línguas. Todos os professores
deverão assegurar que alunos se expressem com clareza e que saibam adequar o seu discurso às
diferentes situações de comunicação. A correcção linguística deverá ser uma exigência constante
nas produções dos alunos em todas as disciplinas.
O desafio da escola é criar espaços para a prática das línguas tais como a promoção da leitura
(concursos literários, sessões de poesia), debates sobre temas de interesse dos alunos, sessões
para a apresentação e discussão de temas ou trabalhos de pesquisa, exposições, actividades
culturais em datas festivas e comemorativas, entre outros momentos de prática da língua numa
situação concreta. Os alunos deverão ser encorajados a ler obras diversas e a fazer comentários
sobre elas e seus autores, a escrever sobre temas variados, a dar opiniões sobre factos ouvidos ou
lidos nos órgãos de comunicação social, a expressar ideias contrárias ou criticar de forma
apropriada, a buscar informações e a sistematizá-la.
Particular destaque deverá ser dado à literatura representativa de cada uma das línguas e, no caso
da língua oficial e das línguas moçambicanas, o estudo de obras de autores moçambicanos
constitui um pilar para o desenvolvimento do espiríto patriótico e exaltação da
moçambicanidade.
1.5. O Papel do Professor
O papel da escola é preparar os jovens de modo a torná-los cidadãos activos e responsáveis na
família, no meio em que vivem (cidade, aldeia, bairro, comunidade) ou no trabalho.
Para conseguir este feito, o professor deverá colocar desafios aos seus alunos, envolvendo-os em
actividades ou projectos, colocando problemas concretos e complexos. A preparação do aluno
para a vida passa por uma formação em que o ensino e as matérias leccionadas tenham
significado para a vida do jovem e possam ser aplicados a situações reais.
O ensino - aprendizagem das diferentes disciplinas que constituem o currículo fará mais sentido
se estiver ancorado aos quatro saberes acima descritos interligando os conteúdos inerentes à
disciplina, às componentes transversais e às situações reais.
Tendo presente que a tarefa do professor é facilitar a aprendizagem, é importante que este
consiga:
•
•

organizar tarefas ou projectos que induzam os alunos a mobilizar os seus conhecimentos,
habilidades e valores para encontrar ou propor alternativas de soluções;
encontrar pontos de interligação entre as disciplinas que propiciem o desenvolvimento de
competências. Por exemplo, envolver os alunos numa actividade, projecto ou dar um
problema que os obriga a recorrer a conhecimentos, procedimentos e experiências de
outras áreas do saber;
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•
•
•

acompanhar as diferentes etapas do trabalho para poder observar os alunos, motivá-los e
corrigi-los durante o processo de trabalho;
criar, nos alunos, o gosto pelo saber como uma ferramenta para compreender o mundo e
transformá-lo;
avaliar os alunos no quadro das competências que estão a ser desenvolvidas, numa
perspectiva formativa.

Este empreendimento exige do professor uma mudança de atitude em relação ao saber, à
profissão, aos alunos e colegas de outras disciplinas. Com efeito, o sucesso deste programa passa
pelo trabalho colaborativo e harmonizado entre os professores de todas as disciplinas. Neste
sentido, não se pode falar em desenvolvimento de competências para vida, de
interdisciplinaridade se os professores não dialogam, não desenvolvem projectos comuns ou se
fecham nas suas próprias disciplinas. Um projecto de recolha de contos tradicionais ou da
história local poderá envolver diferentes disciplinas. Por exemplo:
- Português colaboraria na elaboração do guião de recolha, estrutura, redacção e
correcção dos textos;
- História ocupar-se-ia dos aspectos técnicos da recolha deste tipo de fontes;
- Geografia integraria aspectos geográficos, físicos e socio-económicos da região;
- Educação Visual ficaria responsável pelas ilustrações e cartazes.
Com estes projectos treinam-se habilidades, desenvolvem-se atitudes de trabalhar em equipa, de
análise, de pesquisa, de resolver problemas e a auto-estima, contribuindo assim para o
desenvolvimento das competências mais gerais definidas no PCESG.
As metodologias activas e participativas propostas, centradas no aluno e viradas para o
desenvolvimento de competências para a vida pretendem significar que, o professor não é mais
um centro transmissor de informações e conhecimentos, expondo a matéria para reprodução e
memorização pelos alunos. O aluno não é um receptáculo de informações e conhecimentos. O
aluno deve ser um sujeito activo na construção do conhecimento e pesquisa de informação,
reflectindo criticamente sobre a sociedade.
O professor deve assumir-se como criador de situações de aprendizagem, regulando os recursos
e aplicando uma pedagogia construtivista. O seu papel na liderança de uma comunidade escolar
implica ainda que seja um mediador e defensor intercultural, organizador democrático e gestor
da heterogeneidade vivencial dos alunos.
As metodologias de ensino devem desenvolver no aluno: a capacidade progressiva de conceber e
utilizar conceitos; maior capacidade de trabalho individual e em grupo; entusiasmo, espírito
competitivo, aptidões e gostos pessoais; o gosto pelo raciocínio e debate de ideias; o interesse
pela integração social e vocação profissional.
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I. O ENSINO-APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA
A Biologia é uma ciência que estuda a vida, o modo de vida e o funcionamento dos seres vivos.
Ela investiga a origem, o desenvolvimento, a complexidade e a variedade, fenómenos e
processos biológicos. A Biologia engloba uma enorme variedade de assuntos e inclui
subdisciplinas que tratam de aspectos particulares da vida.

Subdisciplinas
Citologia
Anatomia
Morfologia
Botânica
Zoologia
Fisiologia
Sistemática
Ecologia
Genética
Evolução
Microbiologia

Objecto de estudo
Estuda a estrutura e funções das células e dos seus organelos;
Estuda a estrutura interna (tecidos e órgãos) dos organismos;
Estuda a estrutura externa e interna dos organismos;
Estuda a estrutura, o modo de vida e a reprodução das plantas;
Estuda a estrutura, o modo de vida e a reprodução dos animais;
Estuda o funcionamento das células, tecidos, órgãos e sistemas
com o objectivo de esclarecer as ligações entre si e a
interdependência com o ambiente (metabolismo, sensibilidade);
Agrupa os seres vivos, classifica com o objectivo de formar
grupos taxonómicos, compara, descreve, nomeia, ordena;
Estuda as relações dos seres vivos entre si e entre estes e o
ambiente;
Estuda os fenómenos e leis de transmissão hereditária dos
caracteres, assim como as estruturas que possibilitam esta
transmissão;
Estuda a modificação gradual de seres vivos
Estuda a estrutura, o modo de vida, a posição taxonómica,
assim como a importância de seres apenas visíveis ao
microscópio (vírus, bactérias, seres unicelulares).

A aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento de novos métodos de investigação, em
qualquer ciência, decorre, por um lado, por meio de uma especialização e, por outro, através de
uma interligação, cada vez maior, entre as várias disciplinas. Daí surgem outras disciplinas
como, por exemplo, a bioquímica, a biofísica, a biomatemática, a biogeografia, etc.
Considerando os parâmetros aluno, sociedade, disciplina científica, características e funções da
vida, que constituem a base de critérios para a escolha dos conteúdos, nas aulas de Biologia do
1° Ciclo, abordam-se os seguintes aspectos temáticos: Biologia como ciência; Posição do
Homem no Reino Animal; Anatomia e fisiologia humana; Morfologia e anatomia das plantas;
Fisiologia vegetal; Citologia; Metabolismo; Sensibilidade e regulação; Reprodução; Genética;
Evolução e Ecologia.
É de salientar que as aulas de Biologia pretendem não só desenvolver os conhecimentos
relacionados com os conteúdos acima apresentados, como também desenvolver nos alunos as
competências básicas que os levem a prosperar e aplicar na vida e na comunidade os
conhecimentos e habilidades adquiridos. Deste modo, as aulas de Biologia devem contribuir na
educação dos cidadãos para a sua integração na aldeia global, sem perder a sua identidade
pessoal, comunitária e nacional. Neste contexto, surge a necessidade de incluir aspectos
relacionados com a educação sanitária e ambiental que possibilitarão prevenir, minimizar e/ou
resolver certos problemas, com maior destaque, no campo da saúde e ambiente. Com o estudo da
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disciplina de Biologia abrem-se também horizontes para a formação técnico-profissional em
áreas como por exemplo, medicina, veterinária, agronomia, farmácia, enfermagem, entre outros.
Realçar a importância de aplicação dos diferentes métodos de ensino durante o processo de
ensino e aprendizagem, é a substituição da aprendizagem por recepção (onde os conceitos, as
proposições são apresentadas aos alunos por um agente independente, por exemplo o professor)
pela aprendizagem por descoberta. No entanto, não se recomenda o total abandono da
aplicação das funções didácticas (introdução, matéria nova, consolidação, controlo/avaliação),
dos métodos básicos (método expositivo, elaboração conjunta, trabalho independente), dos
clássicos (indidutivo, dedutivo). Os alunos, em qualquer sistema educacional, merecem uma
escola que os encoraje, os apoie e premei o pensamento criativo, a compreensão profunda e as
novas maneiras de resolver problemas que privilegiem a qualidade da informação acima da
quantidade, o significado acima da memorização e a compreensão acima do conhecimento.
É igualmente importante a utilização de vários meios didácticos. Para isso, deve-se reflectir
sobre a utilização e a aplicação correcta dos meios de ensino disponíveis, merecendo esta
reflexão uma atenção muito especial. Sabe-se, que nem sempre o objecto real pode ser colocado
à disposição e que certas particularidades do mesmo nem sempre podem ser estudadas. Nestes
casos, ter-se-á de recorrer aos objectos representativos que incluem desenhos feitos pelo
aluno/professor e figuras tiradas de livros e Internet, entre outros.
Tendo em conta as dificuldades que a maioria das nossas escolas têm em equipamento
didáctico, é possível adquirir ou produzir meios didácticos simples, elementares, sugestivos,
produtos de imaginação e criatividade do professor, sem requerer avultadas somas em dinheiro.
Conforme foi acima referido, a planificação é um elemento importante e exigido no diaa-dia em todas as actividades. Ela caracteriza-se por um processo de racionalização, organização
e coordenação da acção docente em que se seleccionam e organizam estratégias do ensinoaprendizagem. Existem três aspectos fundamentais na planificação, que são fundamentalmente
tarefas do professor: a análise científica, a análise didáctica e a análise psico-pedagógica.
Sublinha-se a importância da utilização e aplicação da linguagem científica nas aulas de
Biologia. Esta precisa essencialmente de definições e exemplificações dos conceitos. Com o uso
da linguagem científica, os alunos devem reconhecer o essencial de um determinado aspecto
científico e desenvolver a sua capacidade de falar cientificamente. Todo o processo de ensinoaprendizagem é acompanhada de uma avaliação. “Avaliar não é apenas o acto de classificar ou
atribuir notas aos testes realizados. Avaliar é diagnosticar, identificar os problemas e as
dificuldades do processo do ensino-aprendizagem que podem estar relacionados com os métodos
e meios utilizados pelo professor, os métodos de estudo do aluno, a motivação, as matérias
dadas, etc.” (Conceitos e Técnicas de Avaliação da Aprendizagem, INDE, 2001).
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COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER NO 1° CICLO
o Discute assuntos relacionados com a vida das comunidades recorrendo aos conhecimentos de
Biologia;
o Aplica regras de protecção, conservação e uso sustentável dos recursos naturais contribuindo
para a melhoria da qualidade do ambiente;
o Pratica hábitos correctos de saúde individual e colectiva;
o Solidariza-se com pessoas afectadas e infectadas com o HIV/SIDA e outras doenças;
o Selecciona informações em diferentes meios sobre os avanços da ciência;
o Realiza experiências simples, interpreta e apresenta os resultados obtidos sob diferentes
formas para melhorar a vida da comunidade;
o Elabora e discute de forma crítica e científica trabalhos de pesquisa sobre um determinado
tema de interesse para a comunidade;
o Aplica os conhecimentos de Biologia na resolução de alguns problemas que afligem a
comunidade;
o Respeita diferentes opiniões e colabora nas varias actividades em que esteja envolvido;
o Aplica e divulga as leis e teorias usadas na Biologia e não só para a resolução de conflitos
na comunidade;
o Demonstra hábitos correctos, conduta social responsável perante o uso e aproveitamento
do bem comum;
o Participa nas campanhas de sensibilização contra as DTS, e a de consumo de drogas;
o Aplica os conhecimentos científicos para melhorar a produção agro-pecuária;
o Divulga a importância dos produtos agro-pecuários para a melhoria da dieta da
comunidade
o Analisa os efeitos do uso dos recursos naturais na comunidade e no país;
o

Estabelece a relação entre os fenómenos biológicos, seres vivos e o ambiente;

Objectivos Gerais Da Disciplina no ESG
o Contribuir para compreensão cientifica do mundo através da utilização dos
conhecimentos biológicos na explicação da unidade e diversidade da matéria viva;
o Desenvolver habilidades que lhes permitam aplicar os conhecimentos na resolução de
problemas específicos quer da disciplina quer da vida prática social por meio de
observações, realização de experiências, excursões, manipulação de instrumentos,
aplicação de teorias, leis e princípios no estudo de fenómenos biológicos;
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o Promover comportamento responsável perante a sexualidade bem como com a saúde
individual e colectiva a partir dos conhecimentos e fundamentos da educação para a
saúde;
o Criar nos alunos o amor pela natureza, estabelecendo relações afectivas com os
organismos.
o Contribuir para a protecção e conservação e uso sustentável dos recursos naturais, em
especial da diversidade biológica do nosso país em beneficio da sociedade actual e futura.
o Valorizar a importância da protecção e conservação do ambiente escolar através da
responsabilidade individual e colectiva
o Desenvolver atitudes correctas perante os trabalhos científicos e reconhecer as
implicações que podem ocorrer na não observância destas;
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III. VISÃO GERAL DOS CONTEÚDOS DO 1º CICLO
1. CONTEÚDOS DAS AULAS DE BIOLOGIA DA 8ª CLASSE
35 semanas a 2 aulas por semana = 70 aulas por ano
1ª Unidade:
2ª Unidade:
3ª Unidade:
4ª Unidade:
5ª Unidade:

Biologia como Ciência.
Sistema ósseo muscular no Homem
Metabolismo no organismo Humano
Sensibilidade e Regulação
Reprodução e Saúde Sexual

2. CONTEÚDOS DAS AULAS DE BIOLOGIA DA 9ª CLASSE
35 semanas a 3 aulas por semana = 105 aulas por ano
1ª Unidade: Introdução ao estudo da vida das plantas
2ª Unidade: Estudo da célula
3ª Unidade: Morfologia e fisiologia das plantas
4ª Unidade: Metabolismo das plantas
5ª Unidade: Reprodução das plantas
6ª Unidade: Regulação da vida das plantas
7ª Unidade: O solo

3. CONTEÚDOS DAS AULAS DE BIOLOGIA DA 10ª CLASSE
35 semanas a 3 aulas por semana = 105 aulas por ano
1ªUnidade:
2ªUnidade:
3ªUnidade:
4ªUnidade:

Base Citológica da Hereditariedade
Genética
Evolução
Ecologia
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IV. OBJECTIVOS DA 8ª CLASSE
No final do ano lectivo de aprendizagem os alunos deverão ser capazes de:
o Definir a Biologia;
o Reconhecer as características dos seres vivos;
o Reconhecer que o corpo humano, tal como o corpo dos outros organismos, é
constituído por células;
o Identificar o metabolismo celular como um processo de síntese e degradação de
substâncias;
o Argumentar que os sistemas digestivo, respiratório, circulatório e excretor são
responsáveis pelas trocas de matéria e energia com o ambiente;
o Identificar o sistema nervoso e hormonal como responsáveis pela regulação e
coordenação dos processos dentro do organismo, assim como entre o
organismo e o ambiente;
o Explicar a posição do Homem no Reino Animal;
o Reconhecer que o Homem tem a responsabilidade individual e social de
contribuir para a manutenção conservação da sua saúde;
o Identificar os órgãos e sistemas em representações;
o Descrever, explicar e interpretar fenómenos e processos biológicos que
decorrem no corpo humano;
o Desenvolver capacidades de aplicar conhecimentos químicos e físicos na
explicação de fenómenos e processos fisiológicos;
o Adquirir, justificar e aplicar os conhecimentos sobre a relação entre estrutura e
função para desenvolver hábitos saudáveis;
o Desenvolver capacidades de definir e operar com conceitos básicos;
o Realizar experiências, interpretar e apresentar os resultados;
o Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo;
o Desenvolver atitudes e hábitos que contribuem para uma vida saudável;
o Ter a responsabilidade individual e social de aplicar as regras de higiene;
o Ter a consciência da existência da unidade e variabilidade na natureza viva;
o Ter a convicção que a observação e a experiência são métodos fundamentais na
aquisição de conhecimentos;
o Criar uma atitude activa no concernente ao reconhecimento de que os resultados
da ciência biológica devem ser utilizados a favor do Homem e não contra o
Homem;
o Desenvolver atitudes como iniciativa, solidariedade, exactidão, resistência,
independência, etc.
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V. VISÃO GERAL DOS CONTEÚDOS DE BIOLOGIA DA 8ª
CLASSE
1ª Unidade:
1. Biologia como
Ciência...............................…………………...........................................9 aulas
• Biologia como ciência dos seres vivos
• Importância da Biologia para a sociedade
2. Características dos seres vivos
• Diversidade
• Unidade
3. Posição do Homem no reino animal
2ª Unidade: Sistema ósseo muscular do
Homem..................……………......................12 aulas
Constituição e função
Esqueleto Humano:
Divisão do esqueleto Humano
Composição química dos ossos
Os músculos:
Estrutura dos músculos
Tipos de músculos
Sistema ósseo-muscular e saúde
3ª Unidade: Metabolismo no organismo
Humano...........…………..............................23 aulas
 Metabolismo: definição
 Alimentação e alimentos
 Sistemas que intervêm no metabolismo humano
 Saúde dos sistemas
4ª Unidade: Sensibilidade e
Regulação..........................………………….....................16 aulas
 Sistema nervoso : constituição e função
 Órgãos dos sentidos e suas funções
 Sistema endócrino: constituição e função
 Saúde dos sistemas
5ª Unidade: Reprodução e Saúde
Sexual......................……………………...................10 aulas
 Reprodução: definição
 Sistema reprodutor Humano: constituição e função
 Saúde do sistema
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VI. PLANO TEMÁTICO
Unidade temática: Biologia como ciência
Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:
Definir o conceito de Biologia;
Identificar os ramos da
Biologia e o seu objecto de
estudo;
Reconhecer a importância do
estudo da Biologia para o
desenvolvimento da sociedade;

Comparar uma célula animal
da vegetal;

Classificar os seres vivos tendo
em conta as suas características
segundo Whittaker;

Conteúdos

Competências Básicas

Tempo

O aluno:
Biologia como ciência:
• Conceito Biologia
• Ramos da Biologia e seus objectos de estudo
(Zoologia, Botânica, Fisiologia, Anatomia, Citologia,
entre outros)

Divulga a importância do estudo da
Biologia para o desenvolvimento da vida.

9 aulas

Importância da Biologia para a sociedade.
Reconhece o homem como um ser biopsico-social.
Características dos seres vivos
• Conceito célula
• Comparação entre a célula animal e vegetal
• Tipos de células (procariotas e eucariotas)
• Níveis de organização dos seres vivos (célula a
organismo)

Posição do Homem no reino animal
• Classificação dos seres vivos em 5 reinos
• Semelhanças e diferenças entre o homem e outros
mamíferos

Agrupa os seres vivos de acordo com as
suas características.

Reconhecer as semelhanças e
diferenças entre homem e
outros mamíferos;
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SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Esta unidade começa por definir o conceito Biologia como parte da ciência que estuda os seres vivos isto é, ciência da vida (do grego bios
= vida e logos-ciência).
Uma vez que nesta classe se estudam os sistemas do corpo humano, é importante que os alunos identifiquem alguns ramos da Biologia, e
reconheçam a importância da Biologia na sociedade. Os alunos deverão compreender que a Biologia desenvolve o pensamento lógico, a
capacidade de raciocínio na assimilação consciente dos conhecimentos biológicos; permite conhecer o mundo que o rodeia e transformálo; oferece múltiplas possibilidades para evidenciar a responsabilidade do Homem na protecção da flora e fauna, contribui na educação
ambiental e educação para a Saúde Sexual e Reprodutiva dos adolescentes e jovens. O estudo da Biologia também permite a educação
estética, na qual os alunos observarão a beleza do mundo vivo e terão a capacidade de colaborar na protecção e na transformação do mundo
que os rodeia.
As excursões previstas nos programas, as actividades práticas, entre outras, devem ser utilizadas pelo professor para permitir que o aluno
reconheça a importância desta ciência, despertando nele a responsabilidade para com a comunidade e sociedade.
Na extensão dos conteúdos do programa da 8ª, são apresentados temas que mostram que apesar da grande diversidade em forma, tamanho,
habitat, tipos de nutrição, entre outros, os seres vivos apresentam uma unidade nessa diversidade, isto é, que todos os seres vivos, quer
unicelulares como pluricelulares estão constituídos por células. Também irão aprofundar os conhecimentos adquiridos sobre níveis de
organização dos seres vivos (células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo). O professor deve fazer referência aos diferentes tipos de
tecidos do corpo humano por exemplo, epitelial, conjuntivo, muscular, ósseo, nervoso, sem contudo ser objecto de avaliação.
Para uma melhor compreensão do tema, sugere-se que o professor e os alunos elaborem materiais didácticos que ilustrem os diferentes
tipos de células. Os alunos, por meio destes materias, poderão diferenciar células procariotas (sem membrana nuclear e com os
componentes nucleares dispersos no citoplasma) das células eucariotas (com membrana nuclear).
Em caso de existência de microscópio na escola, o professor poderá preparar uma aula laboratorial (demonstração) para a observação
destes tipos de células.
Dentro das eucariotas poderão observar as diferenças entre a célula vegetal da célula animal, fundamentalmente aquelas características
que as diferenciam, como são a parede celular, presença de cloroplastos.
O professor deverá falar sobre o sistema actual de classificação que distribui os seres vivos em cinco grandes reinos, e que foi idealizado
por R. H. Whittaker, em 1969. Este sistema foi idealizado considerando os seguintes critérios:
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• Tipos de Organização Celular:
Define se os seres vivos são procariotas ou eucariotas, isto é, se apresentam ou não a membrana nuclear.
• Número de Células:
De acordo com o número de células que os organismos apresentem, podendo ser unicelulares ou pluricelulares.
• Tipo de Nutrição:
Determinando se os organismos são autotróficos ou heterotróficos. Autotróficos são aqueles organismos capazes de sintetizar o seu
próprio alimento. Este processo pode ser feito através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Os organismos heterotróficos não fabricam os
seus próprios alimentos e dependem daqueles produzidos pelos seres autotróficos.
Em relação aos reinos, o importante é que o aluno saiba que existem cinco reinos, segundo Whittaker:
1. Monera
2. Protistas.
3. Fungos.
4. Plantas. (com flor e sem flor).
5. Animais: (invertebrados- (artrópodes- aracnídeo, crustáceos, insectos, miriapode,
moluscos e vermes);
vertebrados –(anfíbios, répteis ,aves, mamíferos)
Em relação às plantas, os alunos deverão dar exemplos de plantas com flor e sem flor. Este tema será leccionado com maior
profundidade nas classes subsequentes.
Através desta classificação, posiciona-se o Homem no reino animal. Para uma melhor compreensão sugere-se que aos alunos elaborem
um quadro com os órgãos que o Homem o gato e o cão, por exemplo, têm em comum para mostrar as semelhanças que existem entre o
Homem e os outros mamíferos. Uma vez dada a resposta, o professor completa (se necessário) as respostas dadas pelos alunos. Em
relação aos vertebrados e invertebrados o professor deve formular perguntas claras, que levem o aluno a falar sobre as diferenças que
existem entre eles, com exemplos concretos.
Quanto às semelhanças e diferenças entre o Homem e outros mamíferos, sugerimos que sejam dadas as seguintes:
Semelhanças: Glândula mamária, corpo coberto de pêlos, temperatura constante, circulação completa.
Diferenças: Contrariamente aos outros animais o Homem possui: locomoção bípede, pensamento lógico, cérebro mais complexo,
linguagem articulada, trabalho metodológico e sistemático, criador de obras de arte, da técnica e da ciência.
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O professor deve também assegurar que no final destas aulas os alunos saibam que o Homem é um animal pluricelular constituído por
células, as quais formam tecidos específicos e estes por sua vez órgãos específicos; que o conjunto de órgãos forma o sistema que
aprenderam no Ensino Básico e que nas unidades a seguir irão aprofundar o estudo dos órgãos, sistemas, suas funções e importância.
Depois desta unidade, o aluno estará em condições de compreender de uma forma mais clara os conteúdos relacionados com a estrutura e
funções do organismo humano.
Para a consolidação do tema, os alunos deverão elaborar uma grelha que contenha algumas características dos seres vivos dos diferentes
reinos. Em plenária, os grupos apresentam os resultados seguidos de discussão. No final, o professor sistematiza as respostas dos alunos
e enfatiza as características de todos os seres vivos, as principais diferenças entre o Homem e outros mamíferos e a importância da
classificação dos seres vivos.
Indicadores de desempenho:
o

Demonstra, com base nos diferentes ramos da Biologia, a importância do estudo desta ciência para o desenvolvimento da sociedade;

o

Agrupa os seres vivos de acordo com as suas características segundo Whittaker;

o

Diferencia célula procariota da eucariota dando exemplos de seres vivos com esses tipos de células;

o

Explica o porquê do Homem ser um ser bio-psico-social
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Unidade temática: Sistema ósseo muscular
Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:
Identificar as partes que
constituem o sistema ósseo
muscular no organismo humano
e as suas funções;

Conteúdos

Sistema ósseo muscular do Homem.
Constituição do sistema ósseo muscular:
(esqueleto e músculos)
Funções do sistema ósseo muscular:
(movimento, suporte e protecção)
Esqueleto Humano

Classificar os ossos de acordo
com sua forma;
Reconhecer a composição
química dos ossos;

Competências Básicas
O aluno:

Divisão do esqueleto Humano:
Ossos da cabeça, do tronco e dos membros
Morfologia de um osso longo (epífeses, diáfese)

Tempo

12 aulas

Explica a importância do
sistema ósseo muscular no
organismo humano.

Classificação dos ossos quanto à forma:
ossos longos : (fémur, úmero)
ossos curtos: (vértebras, carpo e tarso)
ossos planos/chatos: (omoplata, osso da craneo)
Composição química dos ossos:
substâncias orgânicas (osteina ), substâncias
inorgânicas (sais de cálcio e água)

Identificar os tipos de
articulações no organismo
humano;

Articulações:
Tipos de articulações:
(móveis, Semi-móveis e Imóveis)

Divulga a importância da
educação física e do
desporto na manutenção
sadia do sistema ósseo
muscular.
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Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:

Conteúdos

Competências Básicas
O aluno:

Tempo

Os músculos .

Classificar os músculos de
acordo com sua estrutura e
função;

Estrutura de um músculo
Tipos fundamentais de músculos:
- Músculo estriado, liso, cardíaco (localização e
função)

Identificar as principais lesões
do sistema ósseo - muscular e Sistema ósseo muscular e saúde:
aplicar medidas básicas dos Lesões do sistema ósseo- muscular (entorces, luxação, cifose,
lordose e escoleose)
primeiros socorros.

Divulga e aplica a regra de
protecção contra traumatismo e
acidentes
prestando
os
primeiros
socorros
na
comunidade.

Primeiros socorros
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SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Esta unidade não foi tratada no Ensino Básico. O professor deve aproveitar os conhecimentos que os alunos têm do seu dia-a-dia na
família e na comunidade, para uma melhor compreensão dos mesmos.
A unidade inicia com o conceito do sistema ósseo muscular como sendo aquele que está formado por ossos e músculos. É recomendável
a utilização de mapas ou desenho do sistema ósseo- muscular do corpo humano. Para que os alunos entendam o que irá ser leccionado
nesta unidade, o professor pode fazer as seguintes perguntas: como seria o nosso corpo sem os ossos...? (para que os alunos percebam
que os ossos dão forma e suporte); o que aconteceria com o coração e o cérebro, se não estivessem protegidos por ossos ?; pode pedir aos
alunos para que fechem e abram as mãos e perguntar o que observam (permite que os alunos percebam os movimentos dos músculos)
Sugere-se que o professor faça perguntas que permitam que o aluno entenda a importância do estudo deste sistema e a necessidade de se
proteger.
No fim sistematiza-se que os ossos e músculos, sendo importantes para dar forma e suporte ao corpo, protegem os órgãos internos e
permitem a realização de movimentos.
Constituição do esqueleto humano
Com ajuda de meios didácticos ao seu dispor (livros, mapas, modelos, entre outros) onde estejam representados o esqueleto Humano,
sugere-se que os alunos identifiquem as partes principais do esqueleto, isto é, cabeça, tronco e membros (inferiores e superiores).
Seguidamente, o professor pode introduzir os nomes dos restantes ossos que o aluno não tiver mencionado, mostrando-os no mapa. Não
é necessário que o aluno memorize todos os ossos do corpo Humano.
Os alunos devem reconhecer que o esqueleto humano é constituído por: ossos da cabeça, do tronco e dos membros.
Para a abordagem da estrutura do osso longo o professor poderá perguntar aos alunos qual a parte mais consistente/dura no osso longo?
Na extremidade ou na região entre as extremidades? Com base nas respostas fará a legenda do osso longo (epífise nas estremidades e
diáfese na região entre as estremidades), explicando que as epífeses são menos duras porque são constituídas por um tecido esponjoso e a
diáfese é constituída por um tecido compacto. Poderá acrescentar que a diáfese tem um canal que contém a medula amarela.
Composição química dos ossos
Sobre a composição química dos ossos sugere-se que os alunos realizem experiências para provar a presença de osteina e sais de cálcio.
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Quanto a classificação dos ossos sugere-se que o professor peça aos alunos que deiam exemplos de ossos longos, curtos ou planos/chatos.
O professor pode utilizar ossos de Galinha ou de outro animal de pequena espécie para dar exemplos destes tipos de ossos. O importante
é que o aluno compare com o esqueleto que tem em seu livro, ou desenho apresentado pelo professor e observe a semelhança/diferença
entre eles.
Para falar sobre as articulações é muito importante que o professor mostre um cartaz onde se observe com clareza o que é uma
articulação (a união entre dois ossos). Neste cartaz deve aparecer os três tipos de articulações (móveis, semi-móveis e imóveis.) O aluno
deve identificar os diferentes tipos de articulação no corpo humano, assim como a função que realizam.
Relativamente ao estudo dos músculos, o professor poderá aplicar a mesma metodologia utilizada no estudo dos ossos. Com ajuda dos
mapas identificará os diferentes músculos que formam o organismo humano.
Em relação às características dos músculos o professor mostrará desenhos para que os alunos identifiquem os músculos e como estes
estão formados (células alongadas chamadas fibras musculares). Estas células formam o tecido muscular.
O professor pode, no decorrer das aulas, pedir aos alunos para fazerem diferentes movimentos para que observem a acção dos músculos.
Na classificação dos músculos será necessária uma explicação mais detalhada para que o aluno perceba as diferenças entre os diferentes
tipos de músculos.
No conteúdo relacionado com o sistema ósseo muscular e saúde, o aluno deve saber que a Educação Física e o desporto, o trabalho na
machamba ou outras actividades físicas contribuem para o correcto desenvolvimento do sistema .
O professor, para motivar o aluno, pode formular a seguinte pergunta:
Por que é que as pessoas que fazem ginástica regularmente, têm os músculos mais desenvolvidos e são mais fortes?
Resposta possível: Isto acontece porque as fibras que formam os músculos crescem, o esqueleto também se desenvolve e a saúde se
fortalece.
É igualmente importante que o aluno reconheça que manter uma postura correcta, também ajuda na boa manutenção do sistema osseo–
muscular.
Pode ainda referir-se sobre algumas deformações provocadas pela postura incorrecta e repetição excessiva de movimentos: cifose,
lordose e escoliose. Estas deformações originam insuficiência respiratória devido ao mau funcionamento da caixa toráxica.
Quanto aos primeiros socorros poderá falar sobre o que fazer no caso de entorse/ distinção muscular (alongamento ou rompimento de
uma articulação móvel). Deverá aplicar medidas como: colocar no lugar afectado compressas de água fria para reduzir a dor e o inchaço,
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depois coloca-se uma ligadura que não aperte demais de modo que a articulação fique imobilizada e encaminhar a unidade sanitária mais
próxima.

Curiosidade:
Os estudos realizados demonstram que os ossos das crianças têm maior quantidade de Osteínas, o que não permite que se fracturem com
facilidade. Os ossos dos idosos têm maior quantidade de Sais de cálcio, por isso se fracturam com maior facilidade.

Indicadores de desempenho:
Descreve as partes que constituem o sistema ósseo muscular do organismo humano e sua importância;
Agrupa os ossos de acordo com a sua localização e forma;
Descreve a composição química dos ossos;
Identifica os tipos de articulações no organismo humano;
Classifica os músculos de acordo com sua estrutura e função;
Explica a importância da educação física e do desporto na manutenção sadia do sistema ósseo muscular,
Explica as regras de protecção e os primeiros socorros contra as lesões do sistema ósseo muscular;
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Unidade temática: Metabolismo no organismo humano
Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:
Explicar os processos do
metabolismo;
Distinguir alimentos de
nutrientes;

Conteúdos

Competências Básicas
O aluno:

Metabolismo
• Conceito de metabolismo (anabolismo e catabolismo)

Alimentos e alimentação
• Conceitos de : Alimento, Alimentação, Nutrição, Nutriente
• Tipos de alimentos (construtores, energéticos e protectores)
• Composição dos alimentos: nutrientes orgânicos e
inorgânicos

Relacionar as funções dos
nutrientes com o
desenvolvimento do
organismo humano;

Vitaminas:
Principais vitaminas (A, complexo B, D, E, C e K)
Fontes , funções e insuficiências.

Identificar as substâncias que
compõem os alimentos;

Minerais
Principais minerais (Cálcio, Fósforo, Iodo e Ferro).
Fontes, funções e insuficiências dos minerais

Tempo
23 aulas

Menciona as características gerais
dos diferentes componentes dos
alimentos e sua função no organismo
humano.

.

-Experiências laboratoriais:
Presença de diferentes componentes nos alimentos (proteínas,
lípidos e glícidos)
Identificar as partes que
constituem o sistema
digestivo do homem e suas
funções;
Mencionar os diferentes tipos
de enzimas digestivas e suas
funções no organismo
humano;

Sistemas que intervêm no metabolismo Humano:
Sistema digestivo:
Constituição e função (revisão)
Conceito de Digestão
Processos digestivos: mecânicos e químicos

Enzimas:
Conceito de enzimas
Algumas enzimas digestivas e sua acção sobre os alimentos

Estabelece a relação, estrutura e
função dos órgãos dos diferentes
sistemas do homem.
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Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:

Conteúdos

Competências Básicas
O aluno:

Tempo

(Amilase, Lipase, Protease, maltase)

Reconhecer algumas doenças
como consequência de uma má
nutrição ;

Identificar as partes que
constituem o sistema
respiratório do Homem e suas
função;
Reconhecer as medidas a ter
em conta para o bom
funcionamento do sistema
respiratório;
Identificar as partes que
constituem o sistema
circulatório do Homem e suas
funções;
Reconhecer os grupos
sanguíneos assim como
composição do sangue;

a

Identificar os diferentes tipos

Sistema digestivo e saúde
Doenças (Marasmo, Kwashiokor, Gastrite):
Causas e sintomas

Sistema respirátorio:
Constituição e função (revisão)
Movimentos respiratórios(inspiração e expiração)
Hematose pulmonar

Explica o processo metabólico
através da relação dos diferentes
sistemas de órgãos.

Sistema respiratório e saúde:
Doenças (Asma, Tuberculose, Bronquite, Cancro pulmonar):
Causas e sintomas

Sistema circulatório
Constituição e função (revisão)
Sangue:
-Composição do sangue (plasma e células sanguíneas)
-Grupos sanguíneos (ABO) e transfusões
Sistema circulatório e saúde:
Doenças (Anemia, Trombose e Hipotensão-tensão baixa)
Causas e sintomas
Imunidade:
Conceito de imunidade
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Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:

Conteúdos

de imunidade;

Tipos (natural e adquirida)

Reconhecer as medidas a ter
em conta para o bom
funcionamento do sistema
circulatório;

Sistema excretor:
Conceito de excreção
Órgãos com função excretora (rins, pulmões e pele)
Constituição e função do aparelho urinário (rins, bexiga, ureteres
e uretra)

Identificar as partes do
aparelho urinário do Homem
e as suas funções;
Mencionar outros órgãos com
função excretora;
Reconhecer as medidas a ter
em conta para o bom
funcionamento do sistema
excretor;

Competências Básicas
O aluno:

Tempo

Aplica e divulga medidas de higiene
que contribuem para um correcto
funcionamento dos sistemas e
consequentemente para a saúde de
todo o organismo humano.

Sistema excretor e saúde:
Doenças (gota, incontinência urinária)
Causas e sintomas
Regras de higiene da pele
Inter-relação dos diferentes sistemas (digestivo, respiratório,
circulatório e excretor).

Relacionar os diferentes
sistemas do Homem e o seu
funcionamento com o
metabolismo;
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SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Para as aulas desta unidade, o professor faz uma breve introdução sobre o metabolismo e,
sobre os conceitos de alimento, alimentação, nutriente e nutrição. Ao abordar a
constituição dos alimentos deve realçar a necessidade de manter uma dieta alimentar
equilibrada, dando ênfase as diferentes categorias que os alimentos são agrupados,
conforme a função principal dos mesmos. Os alunos sob a orientação do professor
poderão elaborar uma tabela que ilustre os diferentes nutrientes, sua função e a fonte de
obtenção dos mesmos. Explicará as funções, fontes, insuficiências das vitaminas A, D, E,
C, K e complexo B no organismo humano bem como as funções, fontes e insuficiências
de alguns minerais nomeadamente, Cálcio, Fósforo, Ferro e Iodo.
Os alunos poderão realizar um trabalho de pesquisa na comunidade para saber de que
forma os alimentos são conservados (frio, secagem, calor e salga e fumagem).
Tendo sido estudado estes sistemas nas classes anteriores, importa explicar como é
que cada sistema intervém no processo do metabolismo, e a relação entre eles neste
processo. Para garantir uma boa qualidade da aula, o professor poderá orientar os
alunos para elaborarem ou trazerem consigo alguns materiais como: Cartazes,
pósteres, mapas e outros para a ilustração dos sistemas e órgãos bem como para os
diferentes tipos de alimentos.
Os alunos sob a orientação do professor reveem e aprofundam o estudo sobre o
processo da digestão e absorção dos nutrientes no organismo humano. Faz alusão aos
diferentes tipos de enzimas digestivas (Amilase, Lipase, Protease e Maltase) e a sua
acção sobre os alimentos no organismo.
A qualidade e quantidade de alimentos a ingerir são um assunto de extrema
importância para a mudança de hábitos, atitudes e comportamentos, com vista a um
bom estado de saúde. Dá ênfase aos diferentes nutrientes, bem como as
consequências nefastas da sua carência no organismo humano. O professor pode
pedir aos alunos para que tragam, cartazes que ilustrem pessoas com má nutrição e
outras bem nutridas.
Sobre o sistema circulatório poderá pedir aos alunos para identificar os órgãos que
fazem parte de aparelho em diferentes representações (mapas, livros, entre outros). É
importante que o professor explique a constituição do sangue (plasma e células
sanguíneas) e a função de cada um deles.
Deverá abordar os diferentes grupos sanguíneos (A, B, AB, O), bem como o processo
das transfusões sanguíneas e sua importância. Deve realçar que os indivíduos do
GRUPO O são dadores universais porque podem doar sangue a qualquer um (A, B,
AB, O) e só recebem sangue do mesmo grupo, e os indivíduos do GRUPO AB são
receptores universais porque podem receber sangue de qualquer um dos grupos mais
só podem doar sangue aos indivíduos do GRUPO AB. O professor organiza uma
discussão sobre a importância de doar sangue.
Ao falar sobre a imunidade (capacidade que o nosso organismo tem de resistir aos
agentes patogénicos-causadores de doenças) o professor deve diferenciar a imunidade
inacta ou expontânea (aquela em que se verifica após o primeiro contacto com o
agente estranho; é a mais frequente e é a que nos defende diariamente dos agentes
patogénicos) da adquirida (utiliza para prevenir a expansão de epidemias).
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Quanto ao sistema excretor o professor deverá explicar que, para além do aparelho
urinário, existem outros órgãos que desempenham a mesma função como são os casos
da pele (suor) e pulmões (dióxido de carbono).
No final da abordagem dos diferentes sistemas os alunos poderão fazer trabalhos de
pesquisa orientada pelo professor na sua comunidade para saber as doenças mais
frequentes

ligadas aos diferentes aparelhos, para saber os tipos de alimentos

produzidos, as doenças mais frequentes, quantos fumadores existem no seu bairro,
quantos dadores de sangue existem no seu bairro, como se faz a transfusão sanguínea,
entre outros e os resultados apresentados, discutidos e fixados na sala de aula.
O professor deverá orientar os alunos na realização de aulas práticas laboratoriais
para provar a presença de alguns componentes nos alimentos (lípidos, glícidos e
proteínas).
Deve explicar também, a relação dos sistemas com a saúde humana.
É de salientar que os alunos já trazem consigo certos conhecimentos sobre estes
sistemas, uma vez estudados nas classes anteriores. Entretanto, importa explicar,
como é que cada sistema intervém no processo do metabolismo e a relação entre eles
neste processo.
Ao terminar esta unidade temática, os alunos sob a orientação do professor deverão
sistematizar o processo metabólico no organismo humano, através de um esquema
como a seguir se apresenta:

Alimentos Sistema

Oxigénio

Sistema
respiratório

Sistema

Urina e
água

Sistema circulatório
(Sangue)

Ambiente

digestivo

Processos
metabólicos

CÉLULA

urinário
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Assim, com base neste esquema, o aluno compreende que o metabolismo é um
processo vital que envolve a entrada de substâncias do meio ambiente , no organismo
e a saída de outras para o meio ambiente. Este ocorre na célula onde se formam
novas substâncias que o organismo precisa para seu desenvolvimento. Este processo
ocorre quando há intervenção de diferentes sistemas.
O organismo recebe do ambiente, alimentos através do sistema digestivo e oxigénio
através do sistema respiratório. As substâncias alimentares, oxigénio são
transportadas pelo sangue até as células onde se degradam e se sintetizam novas
substâncias (metabolismo). As substâncias tóxicas resultantes destes processos, são
levadas pelo sangue para o sistema urinário que as expulsa para ambiente através da
urina.
O esquema apresentado não aborda todo o processo complexo do metabolismo
humano porém o objectivo da figura é ilustrar uma parte do processo metabólico.
Algumas experiências laboratoriais para provar a existência de alguns
componentes dos alimentos
I.

Para provar a presença do açúcar e amido nos alimentos:

Material necessário:
- 2 tubos de ensaio
- Vidro de relógio
- Conta-gotas
- Licor de Fehling
- Pão, batata, trigo,
- Milho, frutos maduros
- Água iodada: glicose
Procedimentos:
1. Coloca-se nos tubos de ensaios há meia altura de glicose ou frutos maduros.
2. Adiciona-se no tubo A o licor de Fehling e em seguida aquece-se até formar
um precipitado de cor de tijolo no fundo do tubo de ensaio.
3. Coloca-se o pão, farinha de milho ou trigo no vidro de relógio e com contagotas deita-se a água iodada sobre eles e vai ver que estes tomam a cor
acastanhada.
4. O alimento que mudar de cor de azul até preta, é sinal da presença do amido.
E o alimento com cor Azul indica a ausência do amido.
Conclusão: Estas experiências comprovam a existência ou ausência do amido nos
alimentos.
II.

Para provar a presença dos lípidos (gorduras) nos alimentos:
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1. Os lípidos são compostos ternários insolúveis em água, formando
emulsões que podem ser instáveis ou estáveis. São solúveis em éter,
benzeno e clorofórmio.
Material necessário:
- Banhas
- Amendoim ou nozes
- Castanha
- Uma placa de petri
- Um tubo de ensaio
- Papel de filtro ou jornal
Procedimentos:
Deita-se uma certa quantidade de água num tubo de ensaio e adicionam-se em seguida
umas pequenas quantidades de gorduras. Ao observar no tubo de ensaio, poderá notar
que as gorduras ficam suspensas na água, quer dizer, que elas são menos densas que a
água.
Pega-se no papel de filtro ou uma margem do jornal e coloca-se sobre a placa de petri
e esfrega-se a noz ou o amendoim no papel de filtro, ou na margem do jornal.
Em seguida, vira-se o papel contra a luz do sol.
Coloca-se outro papel sobre a placa de petri sem esfregar (que lhe sirva de controlo).
Coloca o papel em que se esfregou o amendoim a luz do sol .
O que observa ? Explica a razão do acontecimento
Conclusão: As gorduras formam manchas translúcidas no papel e isso, prova a
presença de gorduras (lípidos) nos alimentos.
III.

Para provar a quantidade (maior e menor) de vitamina C nos
alimentos
Material necessário:
Tubos de ensaio (consoante os diferentes sumos)
Solução de iodo ou de lugol
Sumos de laranja, de limão, de cenoura, entre outros
Conta gotas
Procedimento:
Coloca-se nos diferentes tubos de ensaio a mesma quantidade de sumo
Adiciona-se em cada tubo de ensaio, gota a gota a mesma quantidade de solução
de iodo
Conclusão:
O número de gotas suficientes para descorar a solução de iodo, indica a maior ou
menor riqueza dos sumos em vitamina C.
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O professor trabalha e coordena com o professor da Química para garantir
conhecimentos sobre os símbolos químicos dos nutrientes a determinar nas
experiências laboratoriais.
N.B: Para a realização das experiências indicadas, na falta de algum material
convencional, o professor poderá utilizar outro material local,desde que seja
conveniente e adequado a experiência a realizar.
I
Indicadores de desempenho:
Descreve as partes que constituem os diferentes sistema no homem e as suas funções;
Explica o processo metabólico através da inter-relação dos diferentes sistemas de órgãos;
Relaciona as funções dos nutrientes com o desenvolvimento do organismo humano;
Agrupa diferentes alimentos existentes na comunidade de acordo com a sua função;
Reconhece algumas doenças como consequência de uma má nutrição;
Aplica medidas de higiene que contribuem para um correcto funcionamento dos sistemas e
consequentemente para a saúde de todo o organismo humano;
Elabora uma lista contendo os diferentes sistemas do organismo humano, as doenças ligadas a
cada um dos sistemas, suas causas e as medidas a ter em conta para o bom funcionamento dos
mesmos;
Descreve os diferentes tipos de imunidade bem como a importância da vacinação.
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Unidade temática: Sensibilidade e regulação
Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:
Identificar a constituição do
sistema nervoso e suas funções;
Identificar o neurónio como uma
unidade básica, estrutural e
funcional do sistema nervoso;

Identificar os tipos de reflexos e
suas características;

Conteúdos
Sistema Nervoso (SN)
Constituição e localização do SN:
*Sistema Nervoso Central (SNC) e
* Sistema Nervoso Periférico (SNP)
Funções do SN
Sistema Nervoso Central (SNC)
Localização e função
Estrutura do neurónio (corpo celular, dendritres, axónio,
ramificações nervosas)
Função do neurónio

Competências Básicas
O aluno:

Tempo
16 aulas

Estabelece a relação entre a estrutura e
função dos sistemas nervoso e
endócrino como sendo os responsáveis
pela regulação e sensibilidade

Sistema Nervoso Periférico (SNP)
Constituição: nervos raquidianos e encefálicos
Funções dos nervos: sensitivos e motores.
Actividade nervosa:
Arco reflexo e acto reflexo: estrutura e função
Reflexos condicionados e não condicionados. Suas
características.

Explica a importância do processo de
regulação neuro-hormonal no Homem.

Órgãos dos sentidos (olho, ouvido, língua, nariz e pele)
e suas funções
Distinguir os diferentes tipos de
órgãos dos sentidos;

Olho:
Estrutura do olho (humor aquoso, pupila, Íris, córnea,
cristalino, retina, esclerótica e o nervo óptico)
Ouvido:
Estrutura do ouvido:
o ouvido externo-pavilhão auditivo, canal
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Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:

Identificar a constituição do
sistema endócrino e suas
funções;

Identificar algumas anomalias;
Explicar a importância a
importância das hormonas;
Identificar factores que afectam
o funcionamento do sistema
nervoso.

Conteúdos

o
o

Competências Básicas
O aluno:

Tempo

auditivo, tímpano,
ouvido medio-martelo, bigorna, estriboouvido interno-canais semi circulares e cóclea e
nervo auditivo

Cuidados a ter com os órgãos dos sentidos

Aplica as medidas para a manutenção
de bom funcionamento dos sistemas.

Sistema endócrino
Constituição e funções.
Conceitos de glândulas e de hormanas
Exemplos de algumas glândulas e suas funções (hipófise,
pâncreas, glândulas sexuais, tiróide, supra-renais)
Algumas anomalias (gigantismo, bócio e nanismo)
Saúde do Sistema Nervoso.
Factores que provocam desiquilíbrio no sistema nervoso:
drogas, álcool, tabaco, medicamentos, falta de sono,
stress, depressão.
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SUGESTÕES METODOLÓGICAS
As aulas desta unidade requerem uma revisão e uma ampliação dos conhecimentos
que os alunos trazem do Ensino Básico, referentes aos órgãos dos sentidos e
sensibilidade humana a partir da luz, som e outros estímulos.
A partir destes aspectos, o professor poderá introduzir o conceito de estímulo e
sensibilidade.
Em relação aos órgãos dos sentidos os alunos deverão mencionar a função de cada um
deles e fazer a inter-relação destes órgãos com o sistema nervoso pois são eles que
fornecem a informação básica necessária para responder ao meio externo.
Para uma melhor compreensão dos alunos sugere-se que o professor e os alunos
elaborem uma tabela onde se apresente o órgão e o respectivo sentido.
Quanto a estrutura dos órgãos dos sentidos sugere-se que sejam dadas apenas as que
constam nos conteúdos do programa (olho, ouvido, língua) e as suas respectivas
funções. No que concerne ao estudo da língua, os alunos poderão fazer uma
demonstração sobre a sensibilidade dos diferentes sabores (doce, amargo e ácido)
identificando no mapa, com base nas suas experiências, as diferentes regiões de
percepção de sabores.
Sobre este tema é importante explicar os cuidados a ter com estes órgãos por exemplo
evitar a leitura num ambiente com luz fraca; evitar os lugares com intensidade das
vibrações sonoras, entre outros.
O professor deverá debruçar-se sobre as glândulas endócrinas como produtoras das
hormonas dando exemplos de algumas delas. Sugere-se que os alunos, elaborem
uma lista com o nome de algumas hormanas, sua localização e função no corpo
humano. É importante particularizar a acção das hormonas sexuais no
desenvolvimento acelerado ou retardado dos adolescentes. Pode-se fazer referência a
algumas doenças ou anomalias causadas por insuficiência ou excesso de algumas
hormonas, tais como nanismo, cretinismo, gigantismo e diabetes.
Sugere-se também que o professor oriente debates sobre a prevenção, combate as
drogas e como resistir a pressão dos amigos.
Indicadores de desempenho
Descreve a constituição dos sistemas nervoso, endócrino e hormonal e suas funções;
Identifica o neurónio como uma unidade básica, estrutural e funcional do sistema nervoso;
Distingue os diferentes órgãos dos sentidos e estabelece a relação entre o órgão e o seu sentido;
Reconhece algumas disfunções hormonais na sua comunidade ou através dos meios de
comunicação;
Identifica factores que afectam o funcionamento do sistema nervoso como as drogas e o alcool;
Estabelece a relação entre a estrutura e função dos sistemas nervoso e endócrino como sendo os
responsáveis pela regulação e sensibilidade;
Aplica medidas correctas para a manutenção dos sistemas neuro-hormonal
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Unidade temática: Reprodução e Saúde Sexual
Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:

Conteúdos

Competências Básicas
O aluno:

10 aulas

Introdução:
Conceito de Reprodução (revisão)

Reconhece a reprodução como
o processo de multiplicação e
perpetuação das espécies.

Descrever as partes que Sistema Reprodutor Humano
constituem os sistemas
reprodutores masculino e Sistema Reprodutor Masculino
Constituição e função
feminino e suas funções;
Reconhecer
as Sistema Reprodutor Feminino
consequências e riscos duma Constituição e função
gravidez precoce.
Ciclo
menstrual
e
gravidez
(consequências)

Tempo

precoce

Comparar os diferentes Sistema Reprodutor e Saúde
métodos
anticonceptivos,
sua classificação, vantagem Métodos anticonceptivos
e desvantagem;
• Conceito
• Classificação: naturais e artificiais
• Vantagens e desvantagens de cada
Identificar as DTS mais
método
comuns em Moçambique, DTS:
sintomas e prevenção.
- Conceito
- Exemplos de DTS (Gonorreia, Sífilis, SIDA)
- Transmissão; sintomas; prevenção e
tratamento

Adopta
um
comportamento
responsável
perante
a
sua
sexualidade e a saúde individual e
colectiva.
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Objectivos específicos
O aluno deve ser capaz de:

Conteúdos

Doenças ligadas aos sistemas reprodutores
Identificar sintomas/sinais - Cancro da mama (auto-exame da mama)
de doenças ligadas ao - Cancro da próstata
sistema reprodutor
Controle/Avaliação.

Competências Básicas
O aluno:

Tempo

Reconhece a SIDA como DTS que
pode ser evitada
Solidariza-se
com
pessoas
portadoras de DTS/HIV/SIDA.
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SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Os conteúdos sobre os sistemas reprodutores poderão ser abordados sob forma de
revisão, apoiando-se ao uso de mapas e modelos elaborados pelos alunos.
Ao abordar o conteúdo sobre o ciclo menstrual, o professor deverá orientar os alunos
na elaboração de um esquema que ilustre o período de ovulação.
Quanto aos métodos anticonceptivos, apesar de não ser um assunto totalmente novo,
devem merecer especial atenção por parte do professor, uma vez que a maior parte
dos alunos se encontram na fase de adolescência e precisam saber sobre os diferentes
métodos anticonceptivos e suas funções, permitindo deste modo fazer a escolha que
melhor se adapta ao seu organismo.
Em relação á HIV/SIDA e outras DTS, é importante que o professor aprofunde as
formas de prevenção destas doenças, principalmente sobre a SIDA que não possui
cura.
Os alunos poderão fazer pequenos trabalhos de pesquisa orientada pelo professor na
comunidade sobre o conceito de gravidez precocee suas causas, seus perigos e formas
de prevenção. Poderão também fazer pequenos trabalhos sobre os métodos anticonceptivos: conceito, tipos, vantagens e desvantagens, podendo durante as
apresentações levar diferentes amostras. Durante os debates o professor deverá falar
sobre os direitos sexuais e reprodutivos que os adolescentes possuem e a necessidade
de saber quando devem ser exercidos esses direitos e ainda explicar os aspectos que
os alunos tiverem maiores dificuldades durante a apresentação dos trabalhos
Indicadores de desempenho:
Descreve as partes que constituem os sistemas reprodutores masculino e feminino e
suas funções;
Compara os diferentes métodos anticonceptivos, sua classificação, vantagem e
desvantagem;
Identifica as DTS mais comuns em Moçambique, sintomas e prevenção e reconhece o
SIDA como uma doença que pode ser evitada;
Solidariza com pessoas portadoras de DTS/HIV/SIDA.
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VIII. AVALIAÇÃO
A avaliação é uma tarefa didáctica, necessária, contínua e sistemática do trabalho do
professor, em todo o processo de ensino e aprendizagem na escola.
É através desta, que se pode acompanhar passo a passo o domínio das matérias pelos
educandos e, não só, obter resultados que vão surgindo no decorrer do trabalho
interactivo professor-aluno e vice versa, aluno-professor.
A avaliação é uma tarefa muito complexa que não pode ser entendida e nem resumida
simplesmente com provas e atribuição da nota ao aluno.
Alguns estudos feitos mostraram que no actual sistema de ensino existe uma
discrepância entre o nível de transmissão pedagógica e o nível de recepção sendo a
maior preocupação dos professores o cumprimento dos programas no fim do ano, sem
no entanto, certificarem se a maioria dos alunos aprendeu o que se esperava que
aprendesse.
Poucos professores preocupam-se pelas múltiplas funções que a avaliação escolar
cumpre no processo de ensino aprendizagem (didáctico pedagógica, diagnóstica, de
controle e outras).
Na construção deste programa intermédio de Biologia, tem-se como base o ensino
centrado no aluno. É assim que a avaliação deve ser uma componente essencial e
sistemática, tendo como finalidades:
• Avaliar as competências dos alunos através de trabalhos ou exercícios
práticos.
• Avaliar o grau de assimilação da matéria pelos alunos através de perguntas
orais ou testes escritos (sistemáticos ou finais).
• Avaliar o cumprimento dos objectivos, a aquisição e o desenvolvimento de
competências básicas propostas no programa de ensino. Para isso, o professor,
sempre que prepare as aulas, testes e outros trabalhos, deve consultar sempre o
programa de ensino.
• Medir os esforços do professor para a obtenção de informações sobre o
desenvolvimento do seu próprio trabalho com os alunos (auto-avalição)
É importante saber o que é que se vai avaliar. Embora todos os conteúdos
tenham sua importância, não é tudo que deve ser avaliado, senão aqueles
objectivos que correspondem directamente as competências básicas da classe
como são:
- Reconhecer a célula como unidade estrutural e funcional dos seres
vivos,
- Diferenciar as células tendo em conta a sua estrutura e função,
- Estabelecer a relação entre a estrutura e função dos diferentes
aparelhos que constituem o corpo humano.
- Compreender a necessidade de manter uma conduta responsável para o
bom funcionamento dos diferentes sistemas do corpo humano e
divulgar a informação á comunidade,
- Argumentar a necessidade da prática das medidas higiénicas para o
mantimento da boa saúde individual e colectiva na comunidade,
- Reconhecer o metabolismo como processo de sínteses e degradação de
substâncias no organismo humano,
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-

Reconhecer a importância da qualidade dos alimentos, dieta e sua
função na saúde Humana.

Estes objectivos podem ser avaliados de diferentes formas, nas provas sistemáticas ,
trimestrais, de forma oral , escrita e em trabalhos práticos.
O professor deverá fazer perguntas que permitam que os alunos respondam aos
objectivos acima mencionados.
Não devem ser perguntas reprodutivas. Elas devem desenvolver situações que dão
possibilidades aos alunos para aplicarem os conhecimentos, habilidades relacionados
com a vida diária.
PROPOSTA DE ACTIVIDADES PRÁTICAS PARA SEREM AVALIADAS NA
8ª CLASSE.
1-Actividades práticas:
- Observação de diferentes respostas dadas pelo Homem aos diferentes
estímulos.
- Características dos diferentes tipos de ossos.
2- Demonstrações:
- Composição química dos ossos.
- Composição do Ar expirado.
3- Debate :
Relações de par, riscos de gravidez precoce, métodos anticonceptivos e
Doenças de Transmissão Sexual.
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