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3ª Etapa 

 

Práticas corporais envolvem jogos, danças, lutas, ginásticas, práticas de aventura. Segundo a OMS 

qualidade de vida  é o estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas ausência de 

doença, então percebam que não basta apenas não estar doente  o conceito de saúde é bem amplo. 

Pesquisas recentes apontam que, se considerarmos a tecnologia  e as relações sociais atuais, para 

que uma pessoa seja considerada saudável ela deve estar em equilíbrio nos diversos aspectos da sua 

vida(trabalho, lazer. Relações sociais, e aspectos mentais). 

Entre os hábitos saudáveis que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a saúde, estão: a prática 

regular de atividade física, alimentação adequada, horas suficiente de sono, os momentos de lazer, a 

busca do controle emocional e o controle do estresse. Esses hábitos devem iniciar na infância ou na 

juventude porque eles refletirão positivamente na vida adulta, hábitos não saudáveis podem agravar 

a saúde ao longo da vida em decorrência de maus hábitos adquiridos na fase anterior. 

Quando falamos de qualidade de vida, saúde hábitos saudáveis, outro termo bastante comum é 

Sedentarismo. Podemos dizer que comportamento sedentário é a prática deitada ou sentada, com 

pouquíssimo gasto de energia, como ver televisão, usar o computador, assistir ás aulas, trabalhar ou 

estudar na posição sentada e a prática de jogos eletrônicos que não exijam muita movimentação. 

Um dos elementos que compões a lista de hábitos saudáveis é a alimentação adequada onde 

devemos usar  os alimentos por grupo alimentar de alimentos energéticos(carboidratos), 

reguladores(Frutas, legumes e verduras), construtores(proteínas de origem vegetal ou animal) e 

energéricos extras( açucares e gorduras que devem ser ingeridos de forma moderada), todos 

selecionados por um(a) nutricionista. A falta de atividade física está associada a doenças do coração 

e à diabetes, quando a pessoa não pratica atividade física, influencia também nas relações sociais 

que ajudam no controle emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Hora do estudo: Faça uma pesquisa em sua família e organize a prática de 

exercícios e hábitos alimentares. 

Para você o que são hábitos 
saudáveis? 

Quais deles você tem 
adotado no seu dia a dia? 

O que você não adota no 
seu dia a dia? Por que? 

Pessoal Pessoal Pessoal 

1-   

2-   

3-   

 

2- Atualmente como é definido o conceito de qualidade de vida e saúde? 

3- Quais são os hábitos saudáveis que podem fazer parte do nosso cotidiano? 

4- Quais problemas uma pessoa sedentária pode desenvolver em função do sedentarismo. 

 

 

Beijos tia Cris. Saudade meninas! 
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"Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" (João 8:32,33) 

CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES 

 

Livro 04: 

 

Cap. O espaço geográfico 

1. O espaço natural 
e o espaço 
geográfico. 

 

➢ Vídeo aulas oferecidas pelo 
Sistema Bernoulli e You Tube 
que será compartilhada pelo 
zoom. 

 

➢ Atividades em grupo nas salas 
simultâneas pelo zoom. 

 

➢ Atividades do livro  

 

➢ Aulas no zoom: explicação da 
matéria, comentários sobre os 
vídeos aulas correção de 
atividades e solução de dúvidas.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 • Desenvolver consciência ambiental por meio do 

reconhecimento dos principais impactos ocasionados pelas 

ações antrópicas e das mobilizações para a sustentabilidade 

ambiental. 

•  Analisar modificações de paisagens por diferentes 

tipos de sociedade, com destaque para os povos originários. 

(BNCC–EF06GE02) 

•  Analisar mudanças e permanências, comparando 

imagens de um mesmo local em diferentes tempos. 

•  Comparar modificações das paisagens nos lugares de 

vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. 

(BNCC–EF06GE01) 

•  Compor, na forma oral e escrita, análises e avaliações 

próprias dos temas estudados, respeitando os direitos 

humanos e as diferentes opiniões. 
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Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADE ENVOLVIDA 

16 a 20/11 Capítulo 7- Vamos 

falar de Química 

- O que ocorre durante uma reação química. 

-Como ocorre uma reação química. 

-Colisões efetivas. 

-Atividades pág. 26 e 35 (nº7) 

-Correção 

-Fenômenos e energia 

-Densidade 

-Atividades pág. 27 e 34 (nº4)  

-Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois 

ou mais materiais. 

-Identificar evidências de transformações químicas a partir do 

resultado de misturas que originam produtos diferentes dos que 

foram misturados 

23 a 28/11 Capítulo 7- Vamos 

falar de Química 

-Correção 

-Temperatura de fusão e ebulição. 

-Atividades pág. 32, 34 (5 e 6) e 35 (9 e 10) 

-Correção 

-Atividades pág. 36 a 39- testes 

-Simulado  

-Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois 

ou mais materiais. 

-Identificar evidências de transformações químicas a partir do 

resultado de misturas que originam produtos diferentes dos que 

foram misturados 

 

 Os vídeos utilizados na aula estão disponíveis na plataforma do MEU BERNOULLI. Para acessar, o aluno deve utilizar sua senha 
e login fornecido no início do ano letivo.   


