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  DISCIPLINACIÊNCIAS -SEMANA 29– 04/10 a 08/10 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

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

ENVIAR PARA: google 
Classroom. 

DATA DE ENTREGA: 08.10.21 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:Composição, estrutura e localização do Sistema 
Solar no Universo. 

 

HABILIDADES: (EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, 
planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a 
localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas 
uma galáxia dentre bilhões). 

 

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

ORIENTAÇÕES: Leia com atenção copie ou cole no caderno. 

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

 

Sistema Solar: O Sistema Solar é formado por um conjunto de oito 
planetas e uma grande quantidade de outros corpos celestes orbitando 
ao redor do Sol. 

O Sistema Solar é composto por um Sol e todos os planetas e corpos celestes que 

orbitam ao redor dessa estrela. Há casos de sistemas solares formados por duas 

estrelas (binários) ou até três estrelas (ternários). Mas no caso do sistema do qual o 

nosso planeta, a Terra, faz parte, há apenas uma estrela, que é considerada de 

pequeno porte. 

Além do sol, existem no Sistema Solar um total de oito planetas, cinco planetas anões, 

179 luas e uma grande quantidade de corpos celestes, como asteroides, cometas e 

outros, incluindo aqueles presentes no Cinturão de Kuiper. A idade estimada para a 

formação desse Cinturão de Kuiper é de pouco mais que 4,6 bilhões de anos. 

mailto:emvayego@hotmail.com
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-sol.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planetas.htm


Os oito planetas do Sistema Solar, em ordem de proximidade ao sol, 

são: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas 

anões são: Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Éris, com a possibilidade de inclusão 

do objeto celeste Sedna e dezenas de outros nessa categoria nos próximos anos. Vale 

lembrar que Plutão já foi considerado como um planeta, mas, a partir de 2006, foi 

“rebaixado” à categoria de planeta anão. 

Entre os planetas citados, os quatro primeiros são planetas rochosos, ou seja, 

apresentam uma superfície composta por uma litosfera rochosa. Esses planetas, por 

se encontrarem mais próximos ao sol, apresentam uma atmosfera gasosa com 

diferentes composições. Os quatro últimos planetas são chamados de planetas 

gasosos por não possuírem uma superfície rochosa e serem compostos por uma 

densa atmosfera, sendo muito maiores em razão das baixas temperaturas e do 

afastamento em relação ao sol. 

É possível, dessa forma, dividir o Sistema Solar em três partes ou etapas. A primeira, 

mais quente, é composta pelos planetas rochosos, onde se encontra a Terra. A 

segunda, mais fria, é formada pelos planetas gigantes gasosos. E a terceira, ainda 

mais remota e congelada, é formada pelos objetos transnetunianos, ou seja, que estão 

além da órbita do Netuno, o que inclui quase todos os planetas anões, o Cinturão de 

Kuiper e alguns outros corpos celestes recentemente descobertos. 

O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter, sendo responsável por cerca de 70% da 

massa que orbita ao redor do sol. No entanto, se considerarmos a massa solar, os 

planetas somados correspondem a apenas 0,135%, contra 0,01% dos planetas anões 

e outros corpos celestes e 99,85% do sol, o que demonstra a magnitude da nossa 

estrela quando em comparação aos seus planetas. 

Em nossa galáxia, existe uma grande quantidade de sistemas solares, alguns muito 

semelhantes e outros muito diferentes do nosso. Além disso, vale lembrar que existem 

muitas outras galáxias além da Via Láctea onde nos encontramos, todas elas com 

vários sistemas solares, o que nos leva a concluir que há milhares e milhares de 

planetas lá fora, alguns possivelmente muito semelhantes à Terra. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mercurio.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-venus.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-marte.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-jupiter.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/saturno.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-urano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/netuno.htm


 

 
 

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 29 
04/10/2021 A 08/10/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 08/10/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTE DE INVASÃO: FUTEBOL AMERICANO/RUGBY 

HABILIDADE(S): (EF89EF05) IDENTIFICAR A TRANSFORMAÇÃO HISTÓRICA 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). 

                                                               Futebol Americano 
 

                                                              Origem 
 

Inicialmente, pode-se afirmar que o futebol americano é uma 
variação de outro esporte: o rugby. 

Conta-se que o futebol americano surgiu durante uma partida 
entre a universidade de Harvard e a universidade de Yale, em meados 
do século XIX. O problema é que os times jogavam de modo diferente: enquanto um jogava com as regras do 
rugby, o outro jogava com estilo próximo ao futebol europeu. Pretendendo um acordo, Yale assimilou as 
regras do rugby e Harvard, o modo de correr com a bola. A primeira organização desse esporte foi a 
Intercollegiate Football Association, composta pelas universidades de Harvard, Yale, Columbia e Princeton, e 
que essa instituição optou por adotar as regras do rugby, mas com diferenciação na contagem de pontos. 

Uma curiosidade histórica sobre esse esporte é o fato de que no final do século XIX havia alguns tipos 
de formações entrecruzadas em campo que chegaram a provocar mortes. Dizem que em 1905, ocorreram 
dezoito mortes em partidas. Foi apenas em 1910 que esse tipo de formação foi realmente proibido. 

 
Boa aula 

Prof. Danilo 


