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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ensino Básico 

 

Unidade Curricular: 9853323  - Ciências da Vida 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 421 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Albertina Raposo 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150 35 - 35 - - - 5       75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos gerais e básicos na área da biologia e ecologia, aprendam a trabalhar em 
laboratório, a usar material e equipamento que pode vir a ser um excelente recurso na sua vida profissional (por exemplo 
microscópio ótico) e ainda consiga ganhar/ aumentar, ao longo das aulas, forte motivação para os temas tratados, sobretudo ao 
nível da diversidade dos seres vivos e da importância que a conservação do ecossistema desempenha na sobrevivência das 
espécies. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Nesta unidade curricular serão abordados os conceitos básicos de biologia e ecologia. Será utilizada uma perspectiva integrada 
dos vários conteúdos possibilitando uma compreensão aprofundada dos processos vitais fundamentais bem como das 
características da morfologia, fisiologia e ecologia dos seres vivos.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Estudo das características da vida. A célula enquanto unidade funcional dos seres vivos. Principais organitos celulares e suas 
funções. Respiração celular. Fotossíntese. As bases celulares da reprodução e da hereditariedade. Classificação e evolução 
dos seres vivos. Noções básicas de taxonomia e nomenclatura. Conceito multidimensional de espécie. A evolução das 
espécies. A selecção natural e o Neo-Darwinismo. A origem da vida. Diversidade dos seres vivos: Vírus. Reino Monera: seres 
procariotas. Reino Protista. Reino Fungi: características básicas e importância ecológica. Reino Plantae: características básicas 
de morfologia e fisiologia, diversidade e evolução. Reino Animalia: características básicas de morfologia e fisiologia, diversidade 
e evolução. Noções básicas de Ecologia - Constituição dos Ecossistemas. Factores abióticos e bióticos. Cadeias e teias 
alimentares  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Exposição das ideias imprescindíveis ao processo de ensino/aprendizagem dos conhecimentos mais teóricos. Aulas práticas de 
natureza variada: laboratoriais, saídas de campo. Participação em jogos de role-playing   

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A UC promove aprendizagens curriculares, fundamentando a sua prática profissional num saber específico resultante da 
produção e uso de diversos saberes integrados em função das acções concretas da mesma prática, social e eticamente 
situada.  Recorre ao saber próprio da profissão, apoiado na investigação e na reflexão partilhada da prática educativa.  Utiliza, 
de forma integrada, aspectos próprios da sua especialidade e saberes transversais e multidisciplinares adequados ao respectivo 
nível e ciclo de ensino.  Organiza o ensino e promove, individualmente ou em equipa as aprendizagens no quadro dos 
paradigmas epistemológicos das áreas do conhecimento e de opções pedagógicas e didácticas fundamentadas, recorrendo à 
actividade experimental sempre que esta se revele pertinente.  Promove a aprendizagem sistemática dos processos de trabalho 
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intelectual e das formas de o organizar e comunicar, bem como o envolvimento activo dos alunos nos processos de 
aprendizagem e da gestão do currículo.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Testes escritos individuais e relatórios dos trabalhos práticos laboratoriais individuais.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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