
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – CIÊNCIAS 

 
AULAS DA SEMANA DE 31/08/2020 A 04/09/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos: Desmatamento e biopirataria 

Registro de aprendizagem  
 
Habilidades:  
. 

• (EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição 
ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de 
energia na produção de alimentos. 

 

• (EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o 
fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. 
 

• (EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da 
biodiversidade local e do mundo. 

 
Videoaula:  
 

• Videoaula 1- Desmatamento e biopirataria (páginas 55 a 61). Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1JXAPRrum7Q760SyjkBbyGVE5kREcUiyG/view?usp=drivesdk  
 

1ª e 2ª aula:  
 

• Desmatamento e biopirataria 

• Assistam à videoaula 1 e acompanhem a leitura e os exercícios das páginas 55 a 61 do 
livro didático SME de Ciências.  

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Ciências; 

- Videoaula 1; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

                          
3ª aula:  

• Registro de aprendizagem 

• Façam a leitura e os exercícios das páginas 62 a 65. Em seguida, acessem a 
plataforma Zoom no horário agendado para correção dos exercícios do livro didático 
SME de Ciências.  

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Ciências; 
 

https://drive.google.com/file/d/1JXAPRrum7Q760SyjkBbyGVE5kREcUiyG/view?usp=drivesdk


                                                                     

  

 
 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
Encontro(s) on-line:  
 

5º ano A – Professora Thaís Quarta-feira às 10h15 

5º ano B – Professora Ana Neri Quarta-feira às 9h30 
 

5º ano C – Professora Cassia Quarta-feira às 17h00 
 

                                                    
Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhem a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classsroom). 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


