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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ensino Básico 

 

Unidade Curricular: 9853332  - Biologia Saúde e Ambiente 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 422 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: nome 

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) 

100 30 15 10                   5       40 

 
Pré-requisitos (se aplicável): não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que o aluno conheça e compreenda o funcionamento dos sistemas do corpo humano e que compreenda os 
conceitos de homeostasia e sistema holistico de modo a ser capaz de desenvolver no seu dia a dia práticas de promoção da 
saúde individuais e comunitárias 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Nesta unidade curricular serão abordados conteúdos relativos ao ser humano – anatomia e fisiologia. Seguidamente, aborda-se 
a ótica da saúde individual e comunitária e no final, o homem enquanto agente modificador da natureza enquadrando os 
grandes temas da atualidade. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que o aluno a) Conheça os diferentes sistemas e funcionamento que no seu todo constituem o corpo humano, b) 
adquira a capacidade de interpretar/explicar situações correntes do dia-a-dia com base nos seus conhecimentos no âmbito da 
UC, c) adquira sentido crítico que lhe permita refletir, compreender e relacionar diferentes domínios das Ciências, d) melhore o 
seu conhecimento ao nível de temas transversais tratados no dia a dia e assim possa melhorar aspetos de cidadania como 
consumo mais consciente, maior respeito pelo ambiente, etc e ainda e) adquira capacidades e hábitos relacionados com o 
trabalho científico e pedagógico  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, de estudo em modelo anatómico, visitas de estudo, participação em seminários e pesquisa e discussão 

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 
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 
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Testes escritos individuais e trabalho individual ou de grupo.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

AMABIS, J.M. e MARTHO, G.R (2002). Biologia das populações. S. Paulo: Editora Moderna  

KROHNE, D. (2001). General Ecology. 2nd Ed. USA: Brooks/Cole Eds. Thomson Learning  

CAMPBELL, N., REECE, J., SIMON, E. (2004). Essential Biology with Physiology. San Francisco Pearson Eds 

Análise de artigos científicos, notícias, pesquisa na web 
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