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DISCIPLINA CIÊNCIAS -SEMANA 24- 30/08 a 03/09-   

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO    

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

ENVIAR PARA: Google classorrom. DATA DE ENTREGA: 03.09.2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Programas e indicadores de saúde pública. 

HABILIDADES:  Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com 
base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico 
da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de 
doenças. 

 

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

ORIENTAÇÕES: Leia o texto com atenção copie ou cole no caderno enviar para o classrroom 

devidamente identificado. 

Horario de atendimento : segunda a sexta das 11h ás12h20. 

 
 

VACINA A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO (EM TODAS AS IDADES) Quem não se 

vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e 

outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de 

doenças. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças 

graves e de suas complicações, que podem até levar à morte. A maioria das doenças que 

podem ser prevenidas por vacina são transmitidas pelo contato com objetos contaminados 

ou quando o doente espirra, tosse ou fala, pois ele expele pequenas gotículas que contém 

os agentes infecciosos. Assim, se um indivíduo é infectado, pode transmitir a doença para 

outros que também não foram imunizados. Graças à vacinação, houve uma queda 

drástica na incidência de doenças. 

VACINAS SÃO SEGURAS E EFICAZES As vacinas são feitas com microrganismos da 

própria doença que previne. Por exemplo: a vacina contra o sarampo contém o vírus do 

sarampo. No entanto, estes microrganismos estão enfraquecidos ou mortos, fazendo com 
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que o corpo não desenvolva a doença, mas se torne preparado para combatê-la se for 

necessário. Toda vacina licenciada para uso passou antes por diversas fases de 

avaliação, garantindo sua segurança. Elas também passam pela avaliação de institutos 

reguladores rígidos. No Brasil, essa função cabe à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). 

Como agem as vacinas? Quando um indivíduo entra em contato pela primeira vez com um 

antígeno (substância estranha), o organismo inicia a produção de anticorpos para 

combatê-lo, no entanto, esse processo é demorado e o indivíduo acaba por desenvolver a 

doença causada por aquele antígeno. As vacinas atuam por meio do desenvolvimento da 

chamada “memória imunológica”. A introdução do agente patogênico (morto ou 

enfraquecido) ou seus derivados no organismo estimula o sistema imune a produzir 

anticorpos. Futuramente, quando o indivíduo infectar-se com aquele agente, o organismo 

produzirá uma resposta imunológica de forma mais rápida para destruí-lo. 

Reações adversas e contraindicações das vacinas Embora algumas vacinas possam 

desencadear algumas reações adversas, como dor no local da aplicação, mal-estar e 

febre, as vacinas são bastante seguras. As reações adversas, geralmente, apresentam-se 

leves e de curta duração. É importante destacar também que as vacinas não são 

responsáveis pelo desenvolvimento de transtornos, como o autismo. A princípio, vacinas 

contendo vírus ou bactérias atenuados não devem ser aplicados em indivíduos que 

apresentam imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasia maligna, estejam em 

tratamento com corticosteroides em esquemas imunodepressores ou submetidos a outras 

terapias imunodepressoras. Algumas vacinas podem apresentam contraindicações 

específicas, que devem ser comunicadas previamente ao ato da vacinação. Além disso, é 

importante destacar que, em alguns casos, a vacinação pode ser adiada, como quando o 

indivíduo apresenta doenças agudas febris graves. Importância da vacinação As vacinas 

são a principal forma de prevenção contra diversas doenças. Assim, elas não protegem 

apenas o indivíduo que foi imunizado, mas toda a comunidade, pois aquele indivíduo, ao 

não adoecer, também não se torna vetor de uma doença, transmitindo-a às demais 

pessoas. Quanto maior a quantidade de pessoas imunizadas, maior a chance de uma 

doença se desenvolver na comunidade. Muitas doenças já foram erradicadas graças à 

vacinação, como a paralisia infantil, erradicada no Brasil desde o ano de 1989. No entanto, 

a falta de vacinação faz com que muitas doenças voltem a circular, como é o caso do 

sarampo, que havia sido erradicado das Américas no ano de 2016 e cujo vírus causador 

voltou a circular no país em 2018, gerando novos casos da doença e, inclusive, mortes. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 24 
30/08/2021 A 03/09/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 03/09/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTE TÉCNICO-COMBINATÓRIO: GINÁSTICA ARTÍSTICA 

HABILIDADE(S): (EF67EF06) ANALISAR AS TRANSFORMAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO E NA PRÁTICA DOS ESPORTES EM SUAS 

DIFERENTES MANIFESTAÇÕES (PROFISSIONAL E COMUNITÁRIO/LAZER) 

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

ORIENTAÇÕES: OS ALUNOS DEVERÃO LER O TEXTO E COPIAR NO CADERNO. APÓS A CÓPIA, ENVIAR A FOTO DO CONTEÚDO NO 

CADERNO PARA SER VISTADO PELO PROFESSOR. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA- FEIRA (13H AS 14H40), TERÇA-FEIRA (7H AS 12H20/13H AS 16H40), QUARTA-FEIRA 

(7H AS 12H20), SEXTA-FEIRA (13H AS 18H20). 

Ginástica Artística 
 

Aparelhos Masculinos 
 

 
Barras Paralelas 

 
O aparelho possui as medidas de 1,95 x 3,5m, além da estarem distanciadas 

entre 42 e 52cm. A prova consiste em exercícios de equilíbrio – entre giros e paradas 
de mãos - e força, onde o ginasta utiliza das 
duas barras obrigatoriamente, passando por 
todo o seu comprimento. As provas não 

possuem tempo aproximado de execução, podendo um ginasta 
cumprir uma prova mais curta, porém com nota de partida mais 
elevada, enquanto uma prova mais longa, possui inferior dificuldade. 
 
 
 

 



 

 
Barra Fixa 

 
 
 

A barra é presa sobre uma estrutura de metal a 2,75 m do solo 
e possui 2,40 m de comprimento. A prova consiste em movimentos de 
força e equilíbrio. 

O ginasta deve fazer movimentos giratórios em uma rotina 
acrobática, que envolve os giros propriamente ditos, as largadas e retomadas, as piruetas (enquanto soltos 
das barras) e as pegadas. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vídeos complementares: 
 
Barras Paralelas: https://www.youtube.com/watch?v=VLLwJGQQuqA 
 
Barra Fixa: https://www.youtube.com/watch?v=9003w52K3G0  
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