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Recado do professor: 
 

 
Estamos vivendo dias de ISOLAMENTO SOCIAL, uma das medidas 
das organizações de saúde, como também das autoridades para 
evitar a propagação do Novo Coronavírus (Covid-19). É o momento 
de ser RESPONSÁVEL e ficar em casa, como também para 
aproveitar esse tempo com a FAMÍLIA que nem sempre podemos 
ter e com os ESTUDOS, realizando as atividades pedagógicas 
propostas por cada disciplina. É um período atípico em nossas 
vidas, mas vamos ter ESPERANÇA, FORÇA e FÉ que tudo isso vai 
passar o mais rápido possível e nossas rotinas voltarão para a 
normalidade. 
OBS: Não devemos ESQUECER de termos PENSAMENTOS 
POSITIVOS com as pessoas infectadas pelo COVID-19 para que 
elas sejam CURADAS e pelos PROFISSIONAIS DE SAÚDE que 
estão trabalhando na linha de frente para combater o vírus nos 
hospitais e centros de saúde. 
 
Um BIOABRAÇO para vocês!!!! 

 
DISCIPLINA: BIOLOGIA 

Professores: Ivanyse Marques (Paissandu), Euclides Barbosa (Caruaru) e Vanessa Assis (Boa Viagem) 

 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos: 
 CAPÍTULO 2: Bioquímica 

Abertura do Capítulo Não-Paginada 

 Tópico 1 – Composição química dos seres vivos e a importância da água – Págs. 234 a 241 

 Tópico 2 – Estudo dos micronutrientes – sais e vitaminas – Págs. 242 a 250 

 
Estratégia de estudos:  
Sugestões de atividades para realizar sobre cada tópico: 
 Leitura, exercícios (págs. 53 a 56, 272 a 276), elaboração de 

resumos, mapas mentais, questionários e acessar os sites sugeridos. 

 

Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 Tópico 1:  

 https://www.youtube.com/watch?v=afyfaS77V-c 

 https://www.youtube.com/watch?v=ao5FkLwIDvA 

 Tópico 2:  

 https://goo.gl/fpE716 

 https://goo.gl/zZ3qMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=afyfaS77V-c
https://www.youtube.com/watch?v=ao5FkLwIDvA
https://goo.gl/fpE716
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SEMANA 2 
 

 
 
 
 
Conteúdos:  
Tópico 3 – Estudo dos macronutrientes – carboidratos, lipídios e proteínas - Págs. 251 a 263 
 Tópico 4 – Ácidos nucleicos e base da hereditariedade – Págs. 264 a 269 

 
Estratégia de estudos:  
Sugestões de atividades para realizar sobre cada tópico: 
 Leitura, exercícios (págs. 56 a 60, 276 a 278), elaboração de 

resumos, mapa de conceitos, questionários e acessar os sites sugeridos. 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
Tópico 3 –  
https://goo.gl/EaboQL 
https://goo.gl/XLV8ob 
https://www.youtube.com/watch?v=tW_mhtJSZMg 
https://www.youtube.com/watch?v=TdktRM-IlpA 
Tópico 4 – 
https://goo.gl/KkGz4s 
https://www.youtube.com/watch?v=i1IbtafaGoU 
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