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Recado do professor: 
 

Amores, nunca vivemos um período como esse e nosso afastamento físico foi necessário. 

Mas em nenhum momento estaremos distantes de vocês. 

Aproveitem o PAP para dar continuidade aos estudos e aprofundar seus conhecimentos. 

Estamos sempre a disposição! 

Se Deus quiser tudo isso vai acabar o mais rápido possível ! 

 

Beijos! 

 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
Professores: Tereza Helena (GGE Benfica); Vanessa Assis (GGE Boa Viagem); Liliane Melo (GGE Caruaru).   
 
 
  
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
 
Capítulo 2 – Biodiversidade e Programa de Saúde. 
 
Tópico 2, Os Vírus, assunto bem sugestivo nos tempos atuais. Nesse tópico ser abordado:  
 Características gerais do vírus  
 Estrutura e a replicação viral  
Viroses e o corpo humano 
Realize a atividade da página 830 e os exercícios de fixação referentes ao tópico.  
 
Tópico 3, Nesse tópico estudaremos três Reinos – Monera; Protista e Fungi. Os principais temas abordados são:  
 
Reino Monera  
 Morfologia, metabolismo e reprodução e bacterioses.  
Reino Protista  
 Características, classificação e doenças causadas por protozoários.  
Características, classificação e principais funções das algas.  
Reino Fungi  
 Características, morfologia, importância e principais micoses.  
Após a leitura, tentem elaborar um mapa mental sobre cada reino estudado, destacando as principais características.   
Realize a atividade da página 846 - 847 e os exercícios de fixação referentes ao tópico.  
 
Estratégia de estudos:  

 Leitura dos tópicos 

 Após a leitura, tentem elaborar um mapa mental sobre o conteúdo, destacando os principais pontos.   

 Anotações e marcações importantes 

 Realização de atividades solicitadas  
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
 
Tópico 4. Nesse tópico falaremos sobre programa de saúde. Esse assunto é de extrema importância para 
entendermos o momento atual, já que falaremos sobre saúde e doenças. Dentro desse contexto, estudaremos sobre:   
 
 Indicadores de saúde publica no Brasil  
 Sistema imunológico e tipos de imunização  
 Vacina e Soro  
 A tecnologia e a vida humana 
 
Realize a atividade da página 860 e os exercícios de fixação referentes ao tópico.  
  
Estratégia de estudos: 

  Leitura dos tópicos 

 Após a leitura, tentem elaborar um mapa mental sobre o conteúdo, destacando os principais pontos.   

 Anotações e marcações importantes 

 Realização de atividades solicitadas  
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 http://www.butantan.gov.br/soros-e-vacinas 
 
 
 

http://www.butantan.gov.br/soros-e-vacinas

