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  DISCIPLINA CIÊNCIAS -SEMANA 19 – 26/07 a 30/07 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO    

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

ENVIAR PARA: google 
classroom 

DATA DE ENTREGA: 30.07.2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Hereditariedade 

 

HABILIDADES: (EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características 
hereditárias e reconhecer os princípios da hereditariedade, estabelecendo relações entre 
ancestrais e descendentes. 

 

 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Texto que abrange conteúdo a ser trabalhado. 

 

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

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

  Número de Cromossomos: Saiba o número de cromossomos 

existentes em algumas espécies. Note que o número de cromossomos 

não tem nenhuma relação com a complexidade do indivíduo. 

 

Humanos 46; Cavalo: 66; Gambá; 22; Pepino; 14; Mamão; 18; Aveia; 42; Cão; 

78; Batata: 48. 

 
Fenótipo: O conceito de fenótipo está relacionado com as característica 

externa, morfológicas, fisiológicas e comportamentais dos indivíduos, ou 

seja, o fenótipo determina a aparência do indivíduo (em sua maioria, 

aspectos visíveis), resultante da interação do meio e de seu conjunto de 

genes (genótipo). Exemplos de fenótipo o formato dos olhos, a tonalidade 

da pele, cor e textura do cabelo, dentre outros.
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Nesse sentido, podemos pensar em dois irmãos, os quais possuem a mesma 

tonalidade de pele; porém, um deles vive numa cidade praiana, toma muito mais 

sol e possui pele mais morena. Por outro lado, seu irmão, o qual vive na cidade 

grande, possui uma pele mais clara, determinada pelo meio em que vive. Por isso, 

o fenótipo é, sobretudo, resultado da interação do genótipo com o ambiente. 

Genótipo: O conceito de genótipo associa-se às características internas, à 

constituição genética do indivíduo, ou seja, o conjunto de cromossomos ou 

sequência de genes herdado dos pais, os quais somados às influências 

ambientais determinará seu fenótipo (características externas). Em outras 

palavras, o genótipo determina o fenótipo, sendo, portanto, uma característica fixa 

do organismo e mantida durante toda a vida e, diferentemente do fenótipo, não 

sofre alterações em contato com o meio ambiente. 

 
Dessa forma, o genótipo representa a constituição gênica de cada pessoa, 

composto dos genes maternos e paternos, e sua representação é baseada nos 

genes alelos dominantes, indicados pelas letras maiúsculas (AA) 

ou genes recessivos (aa), como exemplo, tem-se o albinismo, doença rara 

associada à falta de melanina na pele, representada por genes alelos 

recessivos (aa), em contraposição aos indivíduos que apresentam taxas 

normais de melanina na pele, os dominantes (AA), ou em maior número. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 19 
26/07/2021 A 30/07/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 30/07/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTE: JOGOS PARALÍMPICOS 

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: OS ALUNOS DEVERÃO LER O TEXTO SOBRE JOGOS PARALÍMPICOS E SOBRE O GOALLBALL E RESPONDER AS 

QUESTÕES NO CADERNO (NÃO PRECISA COPIAR O TEXTO NO CADERNO). APÓS REALIZAR A ATIVIDADE PROPOSTA A SEGUIR, OS 

ALUNOS DEVERÃO ENVIAR PARA O PROFESSOR A FOTO DA ATIVIDADE 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) 

 
 

                                                            Paralimpíadas 
 
 
 

Os Jogos Paraolímpicos consistem em um evento desportivo, que é 
constituído por competições entre atletas de alto nível, desde portadores 
de algum tipo de deficiência, sejam elas sensoriais ou físicas. Em poucas 
palavras, trata-se dos Jogos Olímpicos tradicionais, cuja disputa é feita 
apenas com esportes adaptados. 

Os jogos acontecem no mesmo ano e local dos Jogos Olímpicos e aproveitam as mesmas estruturas 
para a realização do evento. 

Em Tokyo, as disputas paralímpicas acontecem do dia 24 de agosto a 5 de setembro. 
 



 

 
 
 
 

                                GOALBALL 
 

 
 
Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, o GoalBall foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com 

deficiência visual. A quadra tem as mesmas dimensões das de vôlei (9m de largura por 18m de comprimento). As 
partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. Cada equipe conta com três 
jogadores titulares e três reservas. De cada lado da quadra, há um gol com 9m de largura e 1,30m de altura. Os atletas 
são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas 
áreas obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária. 

A bola tem um guizo em seu interior para que os jogadores saibam sua direção. O goalball é um esporte baseado 
nas percepções tátil e auditiva, por isso não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre 
o gol e o reinício do jogo e nas paradas oficiais. A bola tem 76 cm de diâmetro e pesa 1,25 kg. 
 

Regras 
O jogo é dividido em dois tempos de 12 minutos cada, com três minutos de intervalo. Todos os jogadores exercem, ao 
mesmo tempo, as funções de ataque e defesa. Há um guizo no interior da bola para emitir sons 
 

Classes 
 

Cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância 
 
 
 
Atletas com percepção de vultos 
 
 
 
Atletas que conseguem definir imagens 
 
 

Vídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=lJ2JBhqWQb4 
 
 

Perguntas 
 
 
1- O que são os Jogos Paralímpicos? 
2- Quando e onde são realizadas as Paralimpíadas? 
3- Qual a principal diferença do Goalball dos demais esportes realizados nas Paralimpíadas? 
4- O Goalball é disputado por atletas portadores de qual deficiência? 
5- Quantas classes (categorias) o Goalball utiliza para classificar os seus atletas e quais são elas? Descreva as 
características que os atletas possuem em cada categoria. 
 
 

 
Boa aula! 

Prof. Danilo 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ2JBhqWQb4

