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                   DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

semana 8 de 
26/04 a 30/04. 

 

NOME: Nº: SÉRIE:9º 

PROFESSOR(A):EDNA CIPRIANO CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 AULAS 

ENVIAR PARA: - DATA DE ENTREGA: - 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Estrutura da matéria; Aspectos quantitativos 

das transformações químicas ;Radiações e suas; Aplicações na saúde. 

HABILIDADES: (EF09CI03) Identificar e descrever modelos referentes a estrutura da 

matéria, de modo a conhecer a constituição do átomo e composição de moléculas simples 
e comparar estes modelos a outros propostos ao longo da história das descobertas 
científicas. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Discussões sobre o assunto, entretanto com ênfase para o 

desenvolvimento de habilidades e competências do indivíduo, recursos utilizados como 
livros didáticos, vídeos ,video aulas ao vivo pelo aplicativo de de vídeo chamada. 

 

ORIENTAÇÕES: LÊ COM ATENÇÃO ,COPIAR NO CADERNO . 
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8h ás 12h. 

Tabela períodica. 

A Tabela Periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos 

conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de 

números atômicos (número de prótons). 

No total, a nova Tabela Periódica possui 118 elementos químicos (92 naturais e 26 

artificiais). 

Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número 

atômico. 

Organização da Tabela Periódica: Os chamados Períodos são as linhas horizontais 

numeradas, que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas 

eletrônicas, totalizando sete períodos. 
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E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA8 
 26/04/2021 A 30/04/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

PROFESSOR(A): DANILO HENRIQUES FERREIRA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 30/04/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTES DE COMBATE – ESGRIMA 

HABILIDADE(S): (EF89EF17) PLANEJAR E UTILIZAR ESTRATÉGIAS BÁSICAS DAS LUTAS EXPERIMENTADAS, RECONHECENDO SUAS 

CARACTERÍSTICAS TECNO-TÁTICAS. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E VÍDEOS. 

ORIENTAÇÕES: USANDO O CONTEÚDO ENVIADO ANTERIORMENTE, RESPONDER AS QUESTÕES NO CADERNO. (ATIVIDADE 

PODERÁ SER IMPRESSA E DEVERÁ SER RESPONDIDA A MÃO). 
OS ALUNOS DEVERÃO ENVIAR PARA O PROFESSOR UMA FOTO DO CONTEÚDO NO CADERNO PARA SER VISTADO. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA FEIRA (8H AS 12H/13H AS 14H40), TERÇA FEIRA (8H AS 12H/13H AS 16H40), QUARTA 

FEIRA (8H AS 12H), SEXTA FEIRA (8H AS 12H/13H AS 18H20) 

Esportes de Combate 

Atividade Teórica 

1 – Identifique nos desenhos abaixo, os golpes aplicados. 

 

                                          

   a) __________________                                  b)____________________                              c) _________________ 

 



 

2 -  Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F), nas afirmações a seguir: 

 

a) (      ) No boxe, são válidos somente golpes acima da linha da cintura; 

b) (      ) Além dos punhos, os atletas podem utilizar os cotovelos para golpear o adversário; 

c) (      ) Dá-se o nome de esquiva, o movimento que o lutador faz para desviar dos golpes; 

d) (      ) Nos últimos anos, as regras do boxe amador estão se igualando as do boxe profissional; 

 

3 – Complete a Cruzadinha 

 

1 - Arma mais popular em esgrima, tem lâmina bastante flexível e tende a dobrar-se num toque contra o adversário, de 

forma a prevenir lesões. O comprimento médio das lâminas é de 89 cm. As pontas são rombas, por motivos de 

segurança, e integram um sistema elétrico que permite a detecção automática dos toques. 

2 - Equipamento que protege as mãos dos atletas. 

3– Parte da roupa que protege o peito e os braços. 

4- Arma que pode atingir o corpo todo do adversário possui a lâmina mais dura de todas três armas, produz um toque 

forte e pontiagudo, principalmente quando tocado na máscara do oponente. 

5 - Arma de duelo mais violento e ágil. A sua lâmina é mais flexível de todas três. O atacante pode usar como um chicote 

em que a lâmina é tão flexível que nem o bloqueio do adversário poderá bloquear a parte frontal da lâmina do 

adversário que se dobra por cima da lâmina do defensor.  
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