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  DISCIPLINA CIÊNCIAS -SEMANA 23– 23/08 a 27/08 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO  

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

ENVIAR PARA: google 
classroom 

DATA DE ENTREGA: 27.08.21 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Hereditariedade Ideias evolucionistas 

HABILIDADES:Selecionar informações relevantes sobre a variação de seres vivos e 
discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural 
sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. 

 

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

ORIENTAÇÕES:Leia com atenção copie ou cole no caderno envie para o classorrom  

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

 
    Evolução das espécie e seleção natural. 
 

O princípio da evolução postula que as espécies que habitaram e habitam o nosso 

planeta não foram criadas independentemente, mas descendem umas das outras, 

ou seja, estão ligadas por laços evolutivos. Esta transformação, denominada 

evolução das espécies, foi apresentada e explicada satisfatoriamente por Charles 

Darwin, no seu tratado A origem das espécies, em 1859. 

A base da evolução biológica é a existência da variedade, ou seja, as diferenças 

individuais entre os organismos de uma mesma espécie. Na grande maioria das 

vezes, os indivíduos produzem uma grande quantidade de descendentes, dos quais 

apenas uma parte sobrevive até a fase adulta. Assim, por exemplo, a cada ano, o 

salmão põe milhares de ovos, uma ave produz vários filhotes.  No entanto, as 

populações das espécies em um ecossistema em equilíbrio não crescem 

indiscriminadamente. Isto significa que os indivíduos são selecionados na natureza, 

de acordo com suas características. Frequentemente menos de 10 % da prole 
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sobrevive. Os indivíduos que apresentarem características vantajosas para a sua 

sobrevivência, como por exemplo, maior capacidade de conseguir alimento, maior 

eficiência reprodutiva, maior agilidade na fuga de predadores, têm maior chance de 

sobreviver até a idade reprodutiva, na qual irá passar estas características 

individuais vantajosas à prole. Isto ocorre porque todas as características estão 

imprensas nos genes do indivíduo. Este é o princípio da seleção natural de Darwin. 

Darwin mostrou que a seleção natural tende a modificar as características dos 

indivíduos ao longo das gerações, podendo gerar o aparecimento de novas 

espécies. 

A partir desta teoria pode-se estudar sob o aspecto evolutivo todo o parentesco 

entre os seres vivos da Terra, o que culminou em uma árvore genealógica da vida. 

Nela, os organismos unicelulares semelhantes às bactérias foram os primeiros seres 

vivos, surgidos a 3 bilhões de anos nos mares primitivos. 

Toda a informação genética dos seres vivos está registrada no DNA, a proteína que 

constitui os genes e cromossomos. Durante o processo de reprodução, a replicação 

destes genes sofre alterações denominadas mutações genéticas. Quando as 

mutações começaram a ocorrem nos primeiros seres vivos do planeta, iniciou-se o 

processo de evolução, através do aparecimento das citadas variações individuais na 

mesma espécie. A evolução é então impulsionada pelo fenômeno da seleção 

natural, através das centenas de milênios do tempo geológico. 

                                                                                              Texto retirado site algo sobre 

biologia. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 23 
23/08/2021 A 27/08/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 27/08/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTES DE INVASÃO - HANDEBOL 

HABILIDADE(S): (EF89EF05) IDENTIFICAR AS TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS DO FENÔMENO ESPORTIVO E DISCUTIR ALGUNS DE 

SEUS PROBLEMAS (DOPING, CORRUPÇÃO, VIOLÊNCIA, ETC.) E A FORMA COMO A MÍDIA OS APRESENTAM. 

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). 

                                      Handebol 
                                  Regras Básicas 
 
 
Escanteio 
 O lance de escanteio é ordenado desde que a bola tocada pela equipe 
defensora ultrapasse a linha de fundo (sem que o goleiro desta tenha tocado 

na bola). O lance é executado no ponto de interseção da linha de fundo e a linha lateral, do lado onde a bola 
tenha saído. 
 
 
Lance lateral  
 O lance lateral é ordenado desde que a bola tenha ultrapassado totalmente a linha lateral. Ao ser 
cobrado o jogador deverá manter um pé sobre a linha lateral e o outro fora da quadra, caso isto seja 
desrespeitado o árbitro poderá ordenar nova cobrança de lateral ou aplicar reversão, dando o direito da 
cobrança a equipe adversária 
 


