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  DISCIPLINACIÊNCIAS -SEMANA 28–  27/09 a 01/10 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

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

ENVIAR PARA: google 
Classroom. 

DATA DE ENTREGA: 01.10.21 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Preservação da biodiversidade 

HABILIDADES: (EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 
problemas ambientais da comunidade e/ou da cidade, com base na análise de ações de 
consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Atividade abrange conteúdo a ser trabalhado. 

ORIENTAÇÕES: link para acessar atividade; 

Horario de atendimento online de segunda a sexta das 11h20 ás 12h20. 

 
Link para acessar : Atividade de Ciências 9° anos - Semana 28 (google.com)  

mailto:emvayego@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3N9YJFivGGRIj_XUcftyn2VLevHhwFxSYw9Qyi24NY0MWw/viewform


 

 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 28 
27/09/2021 A 01/10/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 01/10/2021 

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

HABILIDADE(S): (EF89EF08) DISCUTIR AS TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS DOS PADRÕES DE DESEMPENHO, SAÚDE E BELEZA, 

CONSIDERANDO A FORMA COMO SÃO APRESENTADOS NOS DIFERENTES MEIOS (CIENTÍFICO, MIDIÁTICO, ETC.).  

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

ORIENTAÇÕES: OS ALUNOS DEVERÃO LER O TEXTO E REALIZAR A ATIVIDADE NO CADERNO OU EM UMA FOLHA A PARTE QUE DEPOIS 

DEVERÁ SER COLADA 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). 

SETEMBRO AMARELO 
 
 

Todo ano, o mês de setembro é marcado pela campanha SETEMBRO AMARELO, 
campanha essa que visa combater as doenças mentais e prevenir o suicídio. Porém, não 
devemos aguardar até este mês para falar e cuidar dessas doenças que vem crescendo cada 
vez mais.  

A pandemia, o isolamento social e as mudanças que surgiram nos últimos meses 
ajudaram a gerar estresse, angústia, preocupações e muitos outros sentimentos que podem 
se transformar em problemas para a saúde mental. 

Mas você sabia que a saúde mental também é uma grande beneficiada pelos exercícios físicos? Isso 
acontece porque a prática libera algumas substâncias que podem ajudar a melhorar a ansiedade e a 
depressão, por exemplo.  

 
Mas quais são essas substâncias? 
Veja no quadro abaixo quais são elas e suas ações 
 

 



 

Substância Ação 

Endorfina relaxa, diminui o estresse e a ansiedade; 

Dopamina melhora o humor e gera a sensação de prazer; 
Serotonina fundamental para controlar o humor, melhorar a qualidade do sono e reduzir a ansiedade; 

Norepinefrina ajuda a regular o sono e as emoções. 

 
Utilizando a depressão como exemplo: 

Em casos leves e moderados do transtorno, a prática pode ser tão útil quanto a medicação e prevenir 
recaídas, o que é uma boa notícia! Afinal, os remédios que restabelecem a saúde mental costumam 
apresentar efeitos colaterais. 

Outro ponto relevante é o impacto da nova rotina de exercícios para a mente. Ela deixará de focar nos 
problemas e inquietações da rotina durante o momento da prática e o foco passa a ser a execução dos 
movimentos que estão sendo realizados.  

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), são necessários cerca de 30 minutos de atividade 
física diárias para você combater o sedentarismo e garante os benefícios desejados para a mente! 

 
 

Vamos fechar esse mês com essa campanha então? 

 

Através de um desenho, crie um logotipo de poderemos usar para divulgar a importância da 
atividade física no combate as doenças mentais. 

O desenho poderá ser feito no caderno ou em uma folha de sulfite. 

 

Capriche! 

 
Boa aula 

Prof. Danilo 

https://hospitalsantamonica.com.br/os-beneficios-do-exercicio-fisico-na-saude-mental/

