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Pré-requisito: -  Carga horária 

semestral: 60h 

Créditos: 

3 

Distribuição da carga horária semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

45 - 15 

Ementa: 

Origem e classificação dos organismos vivos. A história evolutiva da diversidade biológica. Genética 

Mendeliana básica. Principais grupos animais e vegetais e sua relação com o Campo. Interação entre os 

organismos vivos e desses com o meio ambiente. Relação entre os conhecimentos de zoologia, 

botânica, evolução e genética e a Educação do Campo. 

Objetivos específicos: 

Compreender o processo de evolução e a ancestralidade comum. Entender a transferência de caracteres 

hereditários entre gerações e relacionar essa transferência ao processo de evolução. Compreender o 

processo de especiação, ou surgimento de novas espécies. Reconhecer a importância da reprodução 

sexuada e da variabilidade genética para a manutenção da agrobiodiversidade. Relacionar evolução, 

genética e agrobiodiversidade. Compreender a morfologia e fisiologia básica dos organismos. 

Reconhecer o pioneirismo camponês na manipulação das características dos organismos vivos. 

Conteúdo programático:  

Evolução e especiação. 

Relações filogenéticas e classificação dos seres vivos. 

Genética Mendeliana. 

Características gerais dos seres vivos e suas interações. 

Metodologia: 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará em 

conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes envolvidos no 

processo Ensino-aprendizagem. Em acolhimento ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e 

Emergencial – EARTE- aprovado pela Universidade Federal do Espírito Santo, os conteúdos propostos 

se dividirão nas modalidades síncronas e assíncronas, fazendo uso, preferencialmente, das ferramentas 

do Gsuite. 

As atividades didáticas síncronas, que requerem a participação dos/as estudantes e do/a docente, em 

tempo real, contribuindo para um ambiente virtual de aprendizagem interativo, dar-se-ão pela 

plataforma do Google Meet de videoconferência, pelo ambiente virtual do Classroom, e pelo Google 

Apresentações, Google Jamboard. Tais atividades síncronas respeitarão o percentual mínimo de 25% 

da carga horária total da disciplina. 

As aulas síncronas serão dialogadas com o uso de problematização, buscando criar situações que levem 
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o aluno a perceber em sua realidade potenciais objetos de pesquisa.  

As atividades assíncronas abordarão atividades individuais ou em grupo com orientação prévia da 

professora com fins a produção de um projeto de pesquisa. As atividades assíncronas organizar-se-ão 

por meio do ambiente do Classroom pela Pasta da turma, utilizando o Google Drive, Google Docs e 

Google Forms. Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que se julgar 

necessário durante o semestre. 

As atividades síncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina esta 

disciplina, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa 

manifestação. 

Haverá, durante a própria transmissão das atividades síncronas, o alerta escrito e verbal de que é 

proibida a utilização daquelas imagens sem expressa autorização. 

As atividades de laboratório serão adaptadas para o ensino remoto. 

 

Critérios/Processos de avaliação da aprendizagem: 

A avaliação será contínua, formativa e somativa. Serão utilizadas diversas estratégias divididas entre 

tempo universidade e tempo comunidade que incluirão a realização de atividades individuais e 

coletivas, tendo como foco os conceitos fundamentais discutidos na disciplina. Em consonância com o 

Earte, adotar-se-ão ferramentas virtuais, como o formulário Google, permitindo que as/os educandas/os 

realizem atividades avaliativas de forma remota. 

Bibliografia básica: 
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4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007. 

CHASSOT, Áttico Inácio. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 4. ed. Ijuí, 

RS: Ed. UNIJUÍ, 2006. 

KLUG, William S. et al. Conceitos de genética. 9. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010. 

MOLINA, Mônica Castagna (org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o Ensino de Ciências 

Naturais: desafios à promoção do Trabalho Docente Interdisciplinar. Brasília:MDA, 2014 (série NEAD 

Debate; 23). Disponível em: 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_248/Livro%20LEDOC%20CIEMA%20

WEB.pdf 

TAIZ, Lincoln; ZEIGER, Eduardo. Fisiologia vegetal. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

Cronograma: 

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com as etapas ocorrentes no Tempo 

Universidade. 

Etapa 1: Apresentação da disciplina e nivelamento dos estudantes. Introdução ao conteúdo de 

diversidade biológica. 
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Etapa 2: Relações filogenéticas, classificação e diversidade. 

Etapa 3: Evolução das espécies e seu mecanismo. Especiação. 

Etapa 4: Evolução e seleção artificial no contexto camponês. 

Etapa 5: Transferência das características hereditárias e genética mendeliana. 

Etapa 6: Aplicações do conhecimento de genética no contexto camponês. 

Etapa 7: Características gerais dos organismos vivos com ênfase em plantas e animais de interesse 

camponês. 

Etapa 8: Interações entre organismos vivos no contexto camponês. 

Etapa 9: Sistematização dos conhecimentos. 
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