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  DISCIPLINA CIÊNCIAS -SEMANA 15- 14/06 a 18/06 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO    

PROFESSOR(A): Edna 
Cipriano. 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 AULAS 

ENVIAR PARA: google 
classroom 

DATA DE ENTREGA: 21.06.2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Níveis de organização dos seres vivos 

 

HABILIDADES:Concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos (físicos ou 
digitais), que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de 
organização. 

 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Texto que abrange a habilidade sere trabalhada. 

ORIENTAÇÕES:Leia o texto com atenção e copiar no caderno.Enviar 

foto legível para google classroom, indentificado com nome completo e 

número. 

Horario de atendimento de segunda a sexta das 8h ás 12h. 

 
 

Níveis de organização: Célula ,menor unidade ou função,uma célula 

surgi de outra célula,todos os seres vivos exceto as bactérias são formados por 

outras células. 

 Células são a menor parte definida e tem auto-duplicação ( dividi-se sozinha). 

Tipos de célula: Unicelulares; consituidos por apenas uma célula como 

exemplo as bactérias. 

Pluricelulares: constituido por várias células como exemplo os seres humanos. 

 

Células Procariontes ou procarioticas: Não possuem núcelo separado desta 

forma o DNA fica solto como exemplo as bactérias. 

 

Células Eucariontes ou eucarioticas: Possuem núcleo o DNA fica dentro do 

núcleo na célula, como exemplo so seres humanos as plantas. 
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Carioteca é responsável por separar o DNA do conteúdo da célula.   

 

Organização celular: organelas celulares,células ,técidos ,orgãos e sistemas. 

 

As três principais estrututra da célula são o citoplasma( função celular), 

núcleo(armazena DNA)  e membrana plasmatica (protege o máterial célular). 

 

Química da célula 

Inorgânicos: água e minerais. 

Orgânicos: glicídios ,lípidios,proteínas, vitaminas, ácido nucleio. 

 

Célula sanguínias. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 15 
14/06/2021 A 18/06/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 18/06/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTES DE REDE/PAREDE – VOLEIBOL  

HABILIDADE(S): (EF67EF03) EXPERIMENTAR E FRUIR ESPORTES DE MARCA, PRECISÃO, INVASÃO E TÉCNICO-COMBINATÓRIOS, 

VALORIZANDO O TRABALHO COLETIVO E O PROTAGONISMO.  

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

ORIENTAÇÕES: O CONTEÚDO DEVERÁ SER LIDO E COPIADO NO CADERNO. ASSISTIR O VÍDEO COMPLEMENTAR.  
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) 

Voleibol 
 

Vôlei de Praia 

 

Conhecido também como voleibol de areia é 

um desporto praticado na areia da praia, numa quadra de areia 

dividida em duas metades por uma rede. É praticado por duas 

equipes, cada uma composta de dois jogadores. 

Tendo surgido na Califórnia e no Havaí (Estados Unidos), o 

voleibol de praia atingiu popularidade mundial. 

Assim como no voleibol, o objetivo do jogo é jogar a bola 
por cima da rede para fazê-la cair na quadra do adversário, bem como evitar que o adversário consiga fazer o 
mesmo. Cada equipe pode tocar na bola três vezes antes de jogá-la para o outro lado. 

 



 

Vôlei Sentado 

 

O Vôlei sentado é uma modalidade paralímpica.  

No Voleibol Sentado competem atletas amputados, 
principalmente de membros inferiores, pessoas com outros tipos 
de deficiência locomotora (sequelas de poliomielite, por 
exemplo), com sequelas permanentes no joelho, quadril, 
tornozelo ou semelhante, e les autres – neste caso, com certas 
amputações, paralisia cerebral, lesão medular e poliomielite. 

O Voleibol Sentado guarda muitas semelhanças com o esporte olímpico, como os fundamentos, 
sistema tático e pontuação, com sets de 25 pontos corridos e 15 no tie-break.  

Contudo, há adaptações para as pessoas com deficiência: entre elas estão a altura da rede, de 1,15 
metro para os homens e 1,05m para as mulheres, contra 2,43m e 2,24m, respectivamente, e a quadra, que se 
divide em zonas de ataque e defesa, mede 10 x 6m, menor em relação ao 9 x 18m do esporte convencional. 

Todos os atletas têm de jogar sentados e não há problemas se acontecer o contato das pernas de 
jogadores de um time com os do outro, porém as mesmas não podem atrapalhar o jogo do adversário. O 
contato com o chão precisa ser mantido em toda e qualquer ação, com exceção dos deslocamentos em 
quadra. No Voleibol Sentado, o saque pode ser bloqueado. 

 

 

Vídeo complementar:  

Vôlei de Praia: https://www.youtube.com/watch?v=knVLA7Prg-g 

Vôlei Sentado:  https://www.youtube.com/watch?v=qpA_VsLPhA8 

https://www.youtube.com/watch?v=knVLA7Prg-g
https://www.youtube.com/watch?v=qpA_VsLPhA8

