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

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO    

PROFESSOR(A): Edna CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 AULAS 

ENVIAR PARA: google 
classroom 

DATA DE ENTREGA: 21/06 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Ideias Evolucionistas 

HABILIDADES:(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre fatores hereditários, 
gametas, segregação e fecundação na transmissão de características hereditárias em 
diferentes organismos. 

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

Leia com atenção,copiar no caderno ou imprimir se houver a possibilidade. 

ORIENTAÇÕES: Leia com atenção,copiar no caderno ou imprimir se houver a possibilidade. 

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

 
1° Lei de Mendel. 

Gregor Johan Mendel: Foi um monge agostiniano nascido no ano de 1822 que se 

interessou em explicar como as características dos pais são transmitidas o seu 

descendentes. Conhecido como o pai da genética, Mendel realizou todas as suas 

pesquisas sobre hereditariedade com ervilhas de cheiro (Pisum sativa), escolha que foi 

uma das razões de seu sucesso com suas pesquisas, pois essa leguminosa apresenta 

diversas vantagens como fácil cultivo, produção de grande quantidade de 

sementes, ciclo de vida curto, além de características contrastantes e de fácil 

identificação. Outro fato que contribuiu para o sucesso das pesquisas de Mendel foi que 

ele analisou apenas uma característica de cada vez, sem se preocupar com as demais 

características. Em seus experimentos, Mendel teve o cuidado de utilizar apenas plantas de 

linhagens puras, por exemplo, plantas de sementes verdes que só originassem sementes 

verdes e plantas de sementes 

amarelas que só originassem sementes amarelas. Você deve estar se perguntando, como 

Mendel sabia que as plantas eram puras? Pois bem, para que ele tivesse certeza de qual 

planta era pura, ele as observava durante seis gerações, período de aproximadamente dois 
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anos. Se durante essas gerações as plantas originassem indivíduos diferentes da planta 

inicial, elas não eram consideradas puras, mas se ocorresse o contrário e elas só 

originassem descendentes com as mesmas características da planta inicial, eram 

consideradas puras. 

 
Uma vez constatado que as plantas eram puras, Mendel escolheu uma característica, por 

exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes, e 

realizou o cruzamento. Essa primeira geração foi chamada de geração 

parental ou geração P. Como resultado desse cruzamento, Mendel obteve todas as 

sementes de cor amarela e a essa geração denominou de geração F1. Os indivíduos 

obtidos nesse cruzamento foram chamados por Mendel de híbridos, pois eles descendiam 

de pais com características diferentes. Em seguida, Mendel realizou uma autofecundação 

entre os indivíduos da geração F1, chamando essa segunda geração de geração F2. Como 

resultado dessa autofecundação, Mendel obteve três sementes amarelas e uma semente 

verde (3:1). A partir dos resultados obtidos, Mendel concluiu que como a cor verde não 

apareceu na geração F1, mas reapareceram na geração F2, as sementes verdes tinham um 

fator que era recessivo, enquanto as sementes amarelas tinham um fator dominante. Por 

esse motivo, Mendel chamou as sementes verdes de recessivas e as sementes amarelas de 

dominantes. 

Em diversos outros experimentos, Mendel observou características diferentes na planta, 

como altura da planta, cor da flor, cor da casca da semente, e notou que em todas elas 

algumas características sempre se sobressaíam às outras. 

Diante desses resultados, Mendel pôde concluir que: 

 
→ Cada ser vivo é único e possui um par de genes para cada característica; 

 
→ As características hereditárias são herdadas metade do pai e metade da mãe; 

 
→ Os genes são transmitidos através dos genes; 

 
→ Os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica de seus pais, ou seja, 

para uma determinada característica, haverá apenas um gene do par, tanto da mãe quanto



do pai. 

 
Dessa forma, podemos enunciar a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da 

segregação dos fatores da seguinte forma: “Todas as características de um indivíduo são 

determinadas por genes que se segregam, separam-se, durante a formação dos gametas, 

sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes”. 

A primeira lei de Mendel nos diz que os descendentes recebem um alelo do par de genes 

que determina uma característica. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

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

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

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTES DE CAMPO/TACO 

HABILIDADE(S): (EF89EF03) FORMULAR E UTILIZAR ESTRATÉGIAS PARA SOLUCIONAR OS DESAFIOS TÉCNICOS E TÁTICOS, TANTO 

NOS ESPORTES DE CAMPO E TACO, REDE/PAREDE, INVASÃO E COMBATE COMO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS ESCOLHIDAS PARA 

PRATICAR DE FORMA ESPECÍFICA. 

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

ORIENTAÇÕES: O CONTEÚDO DEVERÁ SER LIDO E COPIADO NO CADERNO. ASSISTIR AOS VÍDEOS COMPLEMENTARES. 
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 Campo/Taco 
Softball 
 

Este desporto foi criado como uma variação mais leve do baseball (soft é “leve” 
em inglês), por isso tornou-se uma modalidade mais popular entre as mulheres. Seu 
objetivo, tal como o do beisebol, é marcar o maior número possível de pontos 
("corridas") para vencer o jogo. 

O softbol é um desporto muito parecido com o beisebol, sendo as regras 
praticamente as mesmas. As principais diferenças entre o softbol e o beisebol são as 

dimensões da bola (maiores no softbol), as dimensões do campo (menor do que o de beisebol) e o tempo de 
jogo (que é de sete entradas no softbol, em vez de nove). Além disso, o lançamento no softbol é 
completamente diferente, tem de ser feito por baixo, junto à anca. Outras regras menos expressivas como o 
roubo de bases e a mecânica das substituições de jogadores também diferencia estas modalidades. Em 
termos de alta competição o softbol é maioritariamente praticado por equipas femininas. 

Vídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=qOKs6ehqQTw&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=qOKs6ehqQTw&t=14s

