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Natureza do Trabalho:   Qualidade de vida                       Ano 2020 novembro 

Professora:  Cristina   Oliveira+                      Disciplina:          educação física                                                

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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Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO                                Disciplina: ARTE      
 

Professora: CÉLIS ÂNGELA                     Ano: 7º Ano  

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2 

PLANEJAMENTO SEMANAL – 26/10/2020 A 30/10/2020 

 
DATA CONTEUDO METODOLOGIA Competências e Habilidades 

 

 

01 hora aula 

por semana. 

 

Estudo da 
Arte 

Geométrica  

Geometria e 
Arte 

 

 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 

 

- Atividade artística – Correção da atividade dada em aula anterior. 

 

- Teoria: estudo e análise. 

 

- Atividade artística – Desenho – Geometria e Arte 

 

 

H1. Identificar sólidos geométricos (cubo, paralelepípedo, pirâmide, 

esfera, cilindro e cone), denominando-os. 

 

H2. Identificar formas tridimensionais nos elementos da natureza e 

nos objetos construídos pelo homem, observando suas 

características. 

 

H4. Identificar figuras geométricas planas (quadrado, retângulo, 

triângulo), considerando o número de lados de cada uma. 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+


 

 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO                               Disciplina: Redação 
 

Professora: CÉLIS ÂNGELA                     Ano: 7º Ano  

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2 

PLANEJAMENTO SEMANAL – 26 A 30/10 

 
DATA CONTEUDO METODOLOGIA Competências e Habilidades 

 

 

01 hora aula 

por semana. 

 

Livro 04 = 

Capítulo 09 

Cartas  

 

 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 

 

=Aula expositiva e dialogada sobre as Cartas. 

 Estrutura 

 Interlocutores 

 Linguagem 

 Características 

 Diferentes meios de manifestação. 

 

Atividades sobre as Cartas formais. 

 

 

*Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de 

solicitação e de reclamação (datação, forma de início, apresentação contextualizada do 

pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de explicações, argumentos e / ou 

relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata, dependendo do 

tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas linguísticas relacionadas à 

argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a escrita 

fundamentada de cartas como essas ou de postagens em canais próprios de reclamações 

e solicitações em situações que envolvam questões relativas à escola, à comunidade ou 

a algum dos seus membros. (BNCC – EF67LP17) 

 • Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 

linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas 

e ordenação de eventos. (BNCC – EF67LP37)  

• Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normativos / 

jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como propostas, programas políticos 

(posicionamento quanto a diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações 

previstas, etc.), propaganda política (propostas e sua sustentação, posicionamento 

quanto a temas em discussão) e textos reivindicatórios: cartas de reclamação, petição 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+


(proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a esses gêneros e a 

possibilitar a produção de textos mais adequados e / ou fundamentados quando isso for 

requerido. (BNCC – EF69LP27)  

• Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, 

na participação em discussão. 
 

 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Ciências             

Professora: Vinicius Almeida            Etapa : 3ª            Ano: 7º  Data:  16/11 A 20/11/2020 

 

  

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

 

Quantidade de 

aulas 

CONTEUDO METODOLOGIA 

1 aula  Livro 04:Capítulo 7: Saúde individual e coletiva 

Saúde Coletiva 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

1 aula Livro 04:Capítulo 7: Saúde individual e coletiva 

Saúde Coletiva 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

Exercícios de aprendizagem: pág 28 e 29.  

1 aula Livro 04:Capítulo 7: Saúde individual e coletiva 

Atividade de fixação 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

Exercícios propostos: pág 30. 

 

Habilidades a serem desenvolvidas Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida 

humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida. 

Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a 

maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da 

saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. 

Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na analise e comparação 

de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e 

incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de politicas 

destinadas à saúde.  

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Ciências             

Professora: Vinicius Almeida            Etapa : 3ª            Ano: 7º  Data:  26/10 A 30/10/2020 

 

  

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

 

Quantidade de 

aulas 

CONTEUDO METODOLOGIA 

1 aula  Livro 03: Correção da avaliação Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

Atividades de revisão no google sala de aula ( link enviado no grupo de 

wtsp); 

1 aula Livro 03: Capítulo 6: Alimentação e Saúde 

Os lípidios 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

Exercícios de aprendizagem: pág 74 

1 aula Livro 03: Capítulo 6: Alimentação e Saúde 

Os micronutrientes/ As vitaminas 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

 

 

Habilidades a serem desenvolvidas Selecionar alimentos ou grupos de alimentos segundo a sua composição básica: fibras, vitaminas, sais 

minerais, proteínas e alimentos energéticos no funcionamento dos organismos. 

Selecionar, entre diferentes alimentos, opções que represente uma alimentação equilibrada para 

consumo em determinados períodos e circunstâncias. 

Identificar causas e consequências de carências nutricionais proteicas ou energéticas em situações 

reais de fome endêmica, analisando, de forma ampla, a saúde humana.  

 



 
                                                                                   “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Geografia             

Professor(a): Léa             Etapa: 3ª            Ano: 7º ano      Data:  16 a 20/11/2020 

    

  
"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. 10: Sudeste 

1.Localização 

2. Povoamento 

 

 

➢ 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.  

 

 
• Identificar as características das paisagens transformadas pelo 

trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização no território brasileiro.  

 

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

temas estudados, respeitando os direitos humanos e as diferentes 

opiniões.  

 

• Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 

formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os 

conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. (BNCC–

EF07GE02). 

 

• Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, 

europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade 

nas regiões brasileiras. (BNCC–EF07GE04)  

 

• Analisar a influência e o papel das redes de transporte e 

comunicação na configuração do território brasileiro. (BNCC–

EF07GE07). 



 

 



 
                                                                                   “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Geografia             

Professor(a): Léa             Etapa: 3ª            Ano: 7º ano   Data:  26 a 30/10/2020 

 

  
"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 03 

Cap. 09: Centro-Oeste  

1. Aspectos gerais 
e processo de 
ocupação. 

2. Aspectos 
naturais 

 

 

 
➢ 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. 
 

➢ Atividade cartográfica 
 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
• Identificar as características das paisagens transformadas pelo 

trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização no território brasileiro.  

 

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

temas estudados, respeitando os direitos humanos e as diferentes 

opiniões. • Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de 

comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da 

formação territorial do Brasil. (BNCC–EF07GE01)  

 

• Identificar características ambientais das regiões brasileiras que as 

torna distintas das regiões de entorno, articulando com os aspectos 

de sua ocupação ao longo do tempo.  

 

• Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 

formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os 

conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. (BNCC–

EF07GE02) 

 



 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
  
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: HISTÓRIA            

Professor(a): Alessandra Dias            Etapa :3ª                  Ano: 7º  EF II                       
Turma 73                                            Data: 26-10-2020   a   30-10-2020 

 
DATA CONTEÚDO ATIVIDADE METODOLOGIA HABILIDADES E  

COMPETÊNCIAS 

 

   

 

26-10-
20 

 

 
  
• Livro 3 “ 
“Colonização 
europeia na 
América”  
 

 

 
• Correção  do 

dever páginas 
78 e 79.  

• Aula dialogada 
sobre “ A 
escravização 
indígena e 
africana ”  

 

• Aula na 
plataforma 
Zoom.  

• Áudios no 
WhatsApp 

 
• Identificar 

conexões e 
interações 
entre as 
sociedades do 
Novo Mundo.  

• Explicar o 
significado de 
modernidade 

 

  

 

 

26-10-
20 

 

 
  
•  Livro 3 “ 
“Colonização 
europeia na 
América”   
 

 

 
 

• Aula dialogada 
sobre “ A 
diversidade 
econômica do 
período 
colonial”,   

• Atividades: 
Páginas 82, 91, 
92 e 93 
 

       Dever: Atividades              
páginas 98 e 99. 

• Aula na 
plataforma 
Zoom.  

• Áudios no 
Whats App 

• Identificar  e 
relacionar as 
vinculações 
entre as 
reformas 
religiosas e os 
processos 
culturais e 
sociais. 

• Analisar os 
principais 
desdobrament
os políticos, 
econômicos, 
sociais, 
culturais e 
geográficos 

 

  

 

30-10 

 
  

• Colonização 
europeia na 
América”   

 

 
• Correção dos 

Exercícios de  
Aprendizagem.  
 

• Dever: 
Exercícios 
Propostos;  
 
 

 
• Aula na 

plataforma 
Zoom.  

Áudios no 
Whats App 

• Analisar as 
diferentes 
formas de 
colonização 
no território 
americano, no 
que diz 
respeito a 
autonomia 
política. 

 

 
 
 
 
 
 



 
“Educando para a Glória de Deus” 

  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL                    Disciplina: Matemática            
Professora: Mirella Lelis            Etapa : 3ª                                    Ano: 7º Ano   EF II - 5 aulas semanais     Data:  26/10 a 30/10/2020 

 

  
 

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

DATA CONTEUDO Habilidades/competências METODOLOGIA 

26/10/2020 

(71/72/73) 

➢ Livro 03 – Capítulo 07 – 
Razão e Proporção. 

 

➢ Comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de partes de 

inteiros, resultado da divisão, razão e 

operador. (BNCC–EF07MA08) • 

Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de grandezas 

inseridos em contextos oriundos de 

situações cotidianas ou de outras áreas 

do conhecimento, reconhecendo que 

toda medida empírica é aproximada. 

(BNCC–EF07MA29) • Resolver e 

elaborar problemas que envolvam 

variação de proporcionalidade direta e 

de proporcionalidade inversa entre 

duas grandezas, utilizando sentença 

algébrica para expressar a relação 

entre elas. (BNCC–EF07MA17) • 

Utilizar, na resolução de problemas, a 

associação entre razão e fração, como 

a fração 2 3 para expressar a razão de 

duas partes de uma grandeza para três 

partes da mesma ou três partes de 

outra grandeza. (BNCC–EF07MA09 

➢ Aula na Plataforma Zoom – Regra de 
Três Simples. 

 
 

 
➢ Resolução de exercícios.  

 

27/10/2020 

(71/72/73) 

➢ Livro 03 Capítulo 07 – 
Razão e Proporção. 

 

➢ Comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de partes de 

inteiros, resultado da divisão, razão e 

operador. (BNCC–EF07MA08) • 

Resolver e elaborar problemas que 

 
 

 
 
 



envolvam medidas de grandezas 

inseridos em contextos oriundos de 

situações cotidianas ou de outras áreas 

do conhecimento, reconhecendo que 

toda medida empírica é aproximada. 

(BNCC–EF07MA29) • Resolver e 

elaborar problemas que envolvam 

variação de proporcionalidade direta e 

de proporcionalidade inversa entre 

duas grandezas, utilizando sentença 

algébrica para expressar a relação 

entre elas. (BNCC–EF07MA17) • 

Utilizar, na resolução de problemas, a 

associação entre razão e fração, como 

a fração 2 3 para expressar a razão de 

duas partes de uma grandeza para três 

partes da mesma ou três partes de 

outra grandeza. (BNCC–EF07MA09 

 
➢ Aula na Plataforma Zoom – Regra de 

Três. 
 
 
 

➢ Trabalho Avaliativo. 

 

28/10/2020 

(73) 

➢ Livro 03 – Capítulo 07 – 
Razão e Proporção. 

 

➢ Comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de partes de 

inteiros, resultado da divisão, razão e 

operador. (BNCC–EF07MA08) • 

Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de grandezas 

inseridos em contextos oriundos de 

situações cotidianas ou de outras áreas 

do conhecimento, reconhecendo que 

toda medida empírica é aproximada. 

(BNCC–EF07MA29) • Resolver e 

elaborar problemas que envolvam 

variação de proporcionalidade direta e 

de proporcionalidade inversa entre 

duas grandezas, utilizando sentença 

algébrica para expressar a relação 

entre elas. (BNCC–EF07MA17) • 

Utilizar, na resolução de problemas, a 

associação entre razão e fração, como 

a fração 2 3 para expressar a razão de 

➢ Aula na Plataforma Zoom – Cálculo da 
porcentagem de um número. 
 
 
 

➢ Resolução de exercícios.  

 



duas partes de uma grandeza para três 

partes da mesma ou três partes de 

outra grandeza. (BNCC–EF07MA09 

29/10/2020 

(71/72/73) 

➢ Livro 03 – Capítulo 07 – 
Razão e Proporção. 

 

➢ Comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de partes de 

inteiros, resultado da divisão, razão e 

operador. (BNCC–EF07MA08) • 

Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de grandezas 

inseridos em contextos oriundos de 

situações cotidianas ou de outras áreas 

do conhecimento, reconhecendo que 

toda medida empírica é aproximada. 

(BNCC–EF07MA29) • Resolver e 

elaborar problemas que envolvam 

variação de proporcionalidade direta e 

de proporcionalidade inversa entre 

duas grandezas, utilizando sentença 

algébrica para expressar a relação 

entre elas. (BNCC–EF07MA17) • 

Utilizar, na resolução de problemas, a 

associação entre razão e fração, como 

a fração 2 3 para expressar a razão de 

duas partes de uma grandeza para três 

partes da mesma ou três partes de 

outra grandeza. (BNCC–EF07MA09) 

➢ Aula na Plataforma Zoom - Cálculo da 
porcentagem de um número. 
 
 

➢ Correção de atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

30/10/2020 

(71/72/73) 

➢ Livro 03 – Capítulo 07 – 
Razão e Proporção. 

 

 

➢ Comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de partes de 

inteiros, resultado da divisão, razão e 

operador. (BNCC–EF07MA08) • 

Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de grandezas 

inseridos em contextos oriundos de 

situações cotidianas ou de outras áreas 

do conhecimento, reconhecendo que 

toda medida empírica é aproximada. 

(BNCC–EF07MA29) • Resolver e 

elaborar problemas que envolvam 

variação de proporcionalidade direta e 

de proporcionalidade inversa entre 

duas grandezas, utilizando sentença 

algébrica para expressar a relação 

entre elas. (BNCC–EF07MA17) • 

Utilizar, na resolução de problemas, a 

associação entre razão e fração, como 

a fração 2 3 para expressar a razão de 

duas partes de uma grandeza para três 

partes da mesma ou três partes de 

outra grandeza. (BNCC–EF07MA09) 

➢ Aula na Plataforma Zoom – Regra de 
Três. 
 
 

➢ Resolução de atividades. 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       
 

Natureza do Trabalho:  Planejamento semanal  e Tarefa                 

Disciplina: Ciências Física          

Professor: Wagner de Castro        Etapa : 3ª     

Ano: 9  anos - turmas 91 , 92     

      

Semana de referência : 26/10/2020  até  30/10/2020 

 

 



                                                                                                                                                                       

Metodologia de ensino  :     

Uso da Plataforma  Zoom  

Uso do Whatsapp ) 

Uso de vídeos do you tube    

Objetivos :  

 O aluno deverá participar da aula, emitindo opinião, dando sugestões e, resolvendo os 

exercícios durante a aula online ( Plataforma Zoom ) junto com o professor .  

Descrição e conteúdo  :  

O professor vai usar a Plataforma Zoom , apresentando vídeos e, pedindo exercícios para os 

alunos durante a aula online. As aulas dessa semana, tem a função de revisar as matérias para 

prova marcada pelo colégio. 



                                                                                                                                                                       

Principais habilidades e competências a serem desenvolvidas  

                          

 Participar da aula , interagindo com o professor Wagner. 

  Reconhecer que  a aula , pode ser aplicada no seu cotidiano. 

  Discutir com o aluno, a importância das atividades  para que eles possam fazer um ótima 

prova. 

 Mostrar a aplicabilidade da Eletricidade , fazendo com que o aluno perceba sua importância 

no entendimento do funcionamento de um circuito elétrico. 

 

https://youtu.be/2lNsB5i7ZI8 

 

https://youtu.be/o8cDIrfyLLw 

 

https://youtu.be/gUgUcbL1JSw 

 

https://youtu.be/2lNsB5i7ZI8
https://youtu.be/o8cDIrfyLLw
https://youtu.be/gUgUcbL1JSw


                                                                                                                                                                       

Perguntas referentes aos vídeos 

 

1) O que significa Empuxo ? 

2) Como saber se um ovo está estragado ? 

3) Na Física a palavra flutuar é sinônimo de que ? 

4) Por que uma caneta cai , ao abandonarmos de uma certa altura ? 

5) Por que se indica fazer fisioterapia na água ? 

6) O que significa fluído ? 

7) Por que se injeta fogo no balão ? 

8) Um som grave tem frequência alta ou baixa ? 

9) Quais são as faixas de frequência que escutamos ? 


