
 

  

 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

8º ANO 04/06 a 12/06  3 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor (es): 

CIÊNCIAS PORTUGUÊS Carollyne Nizer Cunha, Eduardo 
Langner Neri, Jeferson Witte, 

Margarete Oneda 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Mecanismos reprodutivos - Fecundação e gestação  

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

⮚ Compreender conceitos fundamentais e estruturais explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar 
processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões 
científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborando para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Objetos de Conhecimento 

⮚ Mecanismos reprodutivos – Fecundação e gestação  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

⮚ (EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a 

necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da 

gravidez precoce e indesejada e de Infecções Sexualmente Transmissíveis (DST`s). 

⮚ (EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo posição 

diante de tema polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes 

tipos de argumentos – de autoridade, comprovação, exemplificação princípio etc 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

⮚ Caderno; 
⮚ Caneta; 
⮚ Lápis;  
⮚ Lápis de cor; 

Síntese/Avaliação 

⮚ Cópia do texto no caderno; 
⮚ Cópia e resolução das atividades no caderno. 

Registro de Frequência 

⮚ Ocorrerá em decorrência das atividades desenvolvidas no caderno com a data e a referência à semana da 
atividade devidamente registrada.  

Referencial 

⮚ Material de apoio: 
https://www.youtube.com/watch?v=N4RVm1yHYwo,  

https://www.youtube.com/watch?v=N4RVm1yHYwo


Caro aluno finalizando o tema sobre mecanismos de reprodução, veremos hoje como ocorre à fecundação 
em nossa espécie e como se dá o processo de gestação e desenvolvimento embrionário. Nessa semana 
você deve: 
1º Registrar em seu caderno o texto; 
2º Copiar e responder as atividades no caderno.  
 

Fecundação  
 
A fecundação é quando o espermatozoide se une ao óvulo e forma o zigoto. Essa formação ocorre no interior das 
trompas ou tubas uterinas, onde o óvulo é fecundado e em seguida se desloca em direção ao endométrio no útero.  
A união do espermatozoide com o óvulo chama-se fecundação e dá origem a uma célula chamada ZIGOTO. O zigoto 
inicia seu processo de divisão celular até formar o blastocisto que vai se implantar na parede do útero num processo 
chamado de NIDAÇÃO e em algumas semanas dará origem ao embrião. 
Aproximadamente na quinta semana de gestação o embrião mede cerca de 4 mm e apresenta o tubo neural que dará 
origem a medula espinhal e ao cérebro.  
No momento em que o embrião atinge o útero o corpo da mulher passa a produzir em altos níveis o hormônio coriônico 
gonadotrófico (HCG). As gônadas femininas “avisam” que a mulher está grávida, sua hipófise para de produzir os 
hormônios FSH e LH suspendendo assim o ciclo menstrual, e o HCG pode ser medido na urina e no sangue para 
confirmar a gravidez.  

Gravidez 
 
A gravidez na espécie humana dura em média 39 semanas, porém pode-se estender até 42 semanas sem risco ao bebê 
ou a mãe.  
Durante o processo de gravidez o corpo da mulher passa por uma série de adaptações físicas e bioquímicas para 
garantir o sucesso no desenvolvimento do feto. Alterações de humor, aumento das mamas, ausência da menstruação, 
ganho de peso, inclinação da coluna lombar e movimentos dos ossos da pélvis são algumas dessas mudanças. 
Enquanto perdurar a gestação, até o momento do parto, o feto é protegido por anexos embrionários como a placenta e é 
alimentado através do cordão umbilical. 
 

Anexos embrionários - Placenta, cordão umbilical e bolsa amniótica  

A placenta é um órgão formado durante a gestação, que tem como papel principal promover a comunicação entre a mãe 
e o feto e, assim, garantir as condições ideais para o desenvolvimento do feto. As principais funções da placenta são: 

● Fornecer nutrientes e oxigênio para o bebê; 
● Estimular a produção de hormônios essenciais para a gestação; 
● Proteger o bebê contra impactos na barriga da mãe; 
● Eliminar resíduos produzidos pelo bebê, como a urina. 

 

 
A bolsa Amniótica é uma membrana presa a placenta que envolve o feto durante a gestação. Nesta encontra-se o líquido 
amniótico. Esse líquido é composto inicialmente por água do corpo materno, tem funções diversas como: 

● Proteção mecânica ao feto; 
● Manutenção da temperatura corporal 37,5 °C; 
● Facilita os movimentos do embrião; 
● Protege contra infecções  
● Estimula o sistema respiratório e digestivo do bebê.  

O parto pode ocorrer de duas formas: parto normal com a passagem do bebê pelo canal vaginal, ou parto cesárea 
através de uma técnica cirúrgica onde o bebê é retirado do útero.  
Na gravidez gemelar, os gêmeos podem ou não dividir a placenta. 

 



ATIVIDADES 
 
Observe o informativo abaixo em seguida elabore no caderno de Ciências uma dissertação sobre o tema, 
gravidez e adolescência.  
 

 
 


