
 

 
E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 
Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 

DISCIPLINA : MATEMÁTICA DIFERENCIADA 
SEMANA 11 – 17 A 21/05/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ___ 

PROFESSOR(A):  ROSANGELA BRUNETTI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7 

ENVIAR PARA:  Classroom DATA DE ENTREGA:  21/05/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Leitura, escrita, comparação e ordenação de números 
naturais de quatro ordens. Padrões figurais e numéricos: investigação de regularidades ou padrões 
em sequências. 

HABILIDADE(S):  (EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade 
de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. 
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de 
atributos, tais como cor, forma e medida. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Material em PDF e vídeos, whatsapp, classroom, Google meet. 

ORIENTAÇÕES: Ler o texto, copiar os exercícios no caderno e resolvê-los. Enviar cópia no classroom. 
ATENDIMENTO ON-LINE: 2ª, 3ª, 5ª E 6ª - 13H AS 15H 

 
1. Preencha a trilha com os números ímpares do 1 ao 99 e 
 

 
 
 



 

2. Preencha a trilha com os números pares do 0 ao 100. 

 
 
3. Vamos colocar em ordem a nossa historinha? Numere os quadradinhos com 1º, 2º, 3º e 
4º, para mostrar como os fatos aconteceram. 

 
 
4. Ligue os pontos e descubra qual é o nosso bicho. “O que é, o que é? Não tem dedos mas 
tem anéis. Corre sem ter pés.” 
 



 

 

 

 E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

SEMANA- 11- DE 17  A 21/05- ADAPTADA 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 8º ANO 

PROFESSOR(A): Marilaine L. Martines CARGA HORÁRIASEMANAL:4aulas  

ENVIAR PARA: classroom DATA DE ENTREGA: 21/05 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO –Vida e Evolução 

HABILIDADES: (EF08CI07) Identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em 
vegetais e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS:  Texto e exercícios propostos  

ORIENTAÇÕES:.Leia o texto com atenção,  em seguida, abra o link  e responda as 
perguntas. 
As dúvidas existentes devem ser tiradas com a professora através de whatsapp no 
período da tarde entre 16h e 18h. Nos dias 4ª, 5ª e 6ª Feira 

 

Reprodução dos Animais e Plantas 

        Reprodução é o processo em que indivíduos (progenitores) geram novos indivíduos 
semelhantes a eles (descendentes). Essa semelhança está relacionada com o material 
hereditário que passa de uma geração à seguinte. A reprodução é uma das principais 
características dos seres vivos e possibilita a continuidade das diferentes formas de vida. 
Existem dois tipos de reprodução: 

  
Reprodução Assexuada: envolve apenas um progenitor, a partir do qual 
são formados novos indivíduos praticamente idênticos a ele. Na 
reprodução assexuada, o material genético do descendente é idêntico ao 
do progenitor. 
 
Reprodução Sexuada: Geralmente envolve dois progenitores, um 
macho e uma fêmea. Ocorre a combinação do material genético dos 
progenitores, o que resulta no desenvolvimento de novas características 



nos descendentes, possibilitando ação de seleção natural. Esse tipo de 
reprodução acontece principalmente nos organismos pluricelulares. 

 
 Reprodução dos Animais 
Os animais podem se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente. 
A reprodução assexuada dos animais ocorre principalmente em alguns grupos 
de invertebrados, apesar de algumas espécies de peixes, salamandras, lagartos 
e aves também apresentarem esse tipo de reprodução. A reprodução assexuada 
pode ocorrer de diversas formas, entre elas por Fragmentação e por Brotamento. 
  
              

 
        A maioria dos animais se reproduz sexuadamente. Alguns animais como 
muito cnidários apresentam alternância de gerações, ou seja, alternam 
processos reprodutivos sexuados com assexuados. 
       Em geral, a reprodução sexuada dos animais envolve a participação de 
indivíduos de sexos diferentes: o macho e a fêmea. Estes apresentam órgãos 
especializados, denominados gônadas, responsáveis pela formação dos 
gametas – células reprodutivas dos organismos. 

       Nos machos, as gônadas são os testículos, responsável pela formação 
dos gametas masculinos, chamados espermatozoides – esses gametas 
são geralmente pequenos e móveis. 

       Nas fêmeas, as gônadas são os ovários, nos quais ocorre a produção 
dos gametas femininos, chamados óvulos. Esses gametas são imóveis, 
maiores que os espermatozoides e acumulam substâncias que nutrem o 
embrião no início de seu desenvolvimento. 

. 



 
Reprodução das Plantas 
Assim como os animais, as plantas também se reproduzem assexuadamente e 
sexuadamente. A reprodução assexuada é mais comum entre as plantas do 
que entre os animais. Nelas, esse tipo de reprodução pode ocorrer por 
propagação vegetativa ou por meio de esporos. 

         Propagação Vegetativa: a planta tem capacidade de formar novos 
indivíduos a partir de um fragmento dela mesma; 

         Reprodução por Esporos: a planta se reproduz a partir de células 
reprodutivas, denominadas esporos. Um esporo, em condições 
favoráveis, pode originar um novo indivíduo, sem que ocorra fusão com 
outras células. 

 Reprodução Sexuada nas Plantas sem sementes 
Durante seu ciclo de vida, as plantas apresentam uma alternância de gerações, 
com dois tipos de indivíduos: o esporófito e o gametófito. 
 

 

 Esporófito: indivíduo que produz esporos; 
 Gametófito: indivíduo que produz gametas. 

         O ciclo de vida das plantas sem sementes ocorre basicamente da seguinte 
maneira: os gametófitos formam gametas. A união do gameta masculino com o 
feminino dá origem ao zigoto, que forma o embrião. O embrião desenvolve 
formando um esporófito que produz esporo que dão origem a novos gametófitos. 
 
 

 
 



Reprodução Sexuada nas Plantas com sementes 
      
  Nas plantas com sementes (gimnospermas e angiospermas) o esporófito é 
grande e visível, correspondendo à fase mais conhecida da planta. Já o 
gametófito apresenta o tamanho reduzido e dura um período curto. 
        Nas gimnospermas, os gametófitos encontram-se nos estróbilos, enquanto 
nas angiospermas os gametófitos estão nas flores. 
Esse tipo de reprodução ocorre quando há transferência dos grãos de pólen para 
o sistema reprodutor das plantas (mais propriamente no estigma), ocorrendo a 
polinização. 
 
      Na reprodução assexuada, não há o envolvimento de gametas, o que impede 
a variabilidade genética. É um tipo de reprodução relativamente simples, muito 
mais rápida do que a sexuada e que gera indivíduos idênticos àqueles que os 
originaram. A reprodução sexuada, diferentemente da assexuada, existe a 
presença de gametas e, por essa razão, ocorre a variabilidade genética. Nesse 
caso, observa-se a formação de um organismo diferente dos progenitores, uma 
vez que é resultado da combinação dos cromossomos presentes em cada 
gameta. 
 
Muito bem... hora de ver o que aprendemos a respeito do tema, vamos fazer os 
exercícios. 

EXERCÍCIOS: PINTE AS FIGURAS ABAIXO 

ANIMAIS COM DIFERENTES TIPOS DE REPRODUÇÃO 

 



 

 

 

 

REPRODUÇÃO ASSEXUADA E SEXUADA 


