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EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 26 
13/09/2021 A 17/09/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 17/09/2021 

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

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

VALORIZANDO O TRABALHO COLETIVO E O PROTAGONISMO 

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

ORIENTAÇÕES: OS ALUNOS DEVERÃO LER A EXPLICAÇÃO E REALIZAR OS MOVIMENTOS. APÓS A REALIZAÇÃO, ENVIAR A FOTO DA 

ATIVIDADE 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 
Aula Prática 2 

 
 

As atividades deverão ser realizadas com o acompanhamento de um responsável. 
 
 
Parada de mãos com 3 apoios (mãos + cabeça) 
Para melhor conforto, pode utilizar uma almofada ou colchão para apoiar a cabeça. 
 



 

Rodante 
Diferente da estrela onde quem executa inicia e termina lateralmente, na rodante, inicia-se de frente para o 
local de execução e a posição final, de costas para a direção do movimento. 

 

 
 

Não esqueçam de registrar com fotos ou vídeos e enviar para que seja vistado. 
 
 

Boa Aula 
Prof. Danilo 



 
 

 
DISCIPLINA CIÊNCIAS –-SEMANA 26- 13/09 a 17/09 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO    

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

ENVIAR PARA: Google classorrom. DATA DE ENTREGA: 17.09.2021 

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

HABILIDADES:Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes 

dimensões da vida humana, considerando e propondo soluções com base em indicadores 
ambientais e de qualidade de vida. 

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

ORIENTAÇÕES: Leia o texto com atenção , copiar ou imprimir e colar no caderno. 

Horario de atendimento : segunda a sexta das 11h20 ás12h20. 

 

ANALISANDO O SANEAMENTO BÁSICO. 

O que é saneamento básico? 

O saneamento básico, como a própria denominação já expõe, é a infraestrutura básica 

para a garantia de qualidade de vida e de desenvolvimento social e econômico da 

população. Mas o saneamento vai além, incluindo também a drenagem e manejo de 

águas pluviais, e a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

Qual a importância do saneamento básico para a saúde? 

A importância do saneamento básico começa por sua influência na saúde, qualidade de 

vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. O contato com esgoto e o 

consumo de água sem tratamento estão ligadas à altas taxas de mortalidade infantil. 

Qual a importância do saneamento básico para evitar doenças? 

O saneamento é básico na prevenção de doenças e produz efeitos 

positivos para o país tanto em termos econômicos, quanto sociais. Água 

de qualidade, coleta e tratamento dos esgotos, destino correto do lixo e drenagem da água 



da chuva, produzem melhorias em diversos setores da sociedade.Ter saneamento básico 

é um fator essencial para um país poder ser chamado de país desenvolvido. Os serviços 

de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vidas 

das pessoas, sobretudo na saúde Infantil com redução da mortalidade infantil, melhorias 

na Educação, na expansão do Turismo, na valorização dos Imóveis, na Renda do 

trabalhador, na Despoluição dos rios e Preservação dos recursos hídricos, etc. 

Cinco beneficios do saneamento básico. 

1-Melhores indicadores de educação; 

2-Valorização Imobiliária; 

3- Valorização do Turismo; 

4-Geração de emprego; 

5-Redução de doenças. 

DE QUE FORMA A TECNOLOGIA PODE AJUDAR NA QUESTÃO DE SANEAMENTO 

BÁSICO? 

As companhias de saneamento podem adotar programas de reciclagem de 

lodo nas estações de tratamento de Esgoto, investir em projetos que gerem 

economia energética ou que utilizem fontes de energia limpa, investir em 

recursos que mitiguem as perdas de água no sistema de distribuição, etc. 

A importância do uso da tecnologia no saneamento básico.Ao investir em saneamento 

básico, as empresas públicas ou privadas devem buscar meios para reduzir os seus 

custos, bem como otimizar os seus processos e atuar de forma que o meio ambiente não 

seja prejudicado. 

As companhias de saneamento podem adotar programas de reciclagem de lodo nas 

estações de tratamento de Esgoto, investir em projetos que gerem economia energética 

ou que utilizem fontes de energia limpa, investir em recursos que mitiguem as perdas de 

água no sistema de distribuição, etc. 

Também é preciso buscar meios para que as indústrias não poluam o meio ambiente, 

eliminando seus resíduos e rejeitos dos processos produtivos na água, por exemplo. 

Nesse sentido, as tecnologias no saneamento básico podem ser muito úteis, uma vez que 

contribuem para o planejamento e a execução desse tipo de ação. 


