
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULA ON-LINE 13ª SEMANA 

 
➢ 2º BIMESTRE – 6ºANO A – CIÊNCIAS – 2º BIMESTRE  

 
AULAS DA SEMANA DE 20/07/2020 A 23/07/2020 

 
Professoras: Mirian 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 

➢ CONHECENDO A BIOLOGIA 

➢ COMO A VIDA ESTÁ DISTRIBUÍDA NO PLANETA TERRA? 

➢ DO ORGANISMO A BIOSFERARELAÇÕES ENTRE OS SERES VIVOS 

➢ TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA NA NATUREZA 

➢ O SOLO 

 
Habilidades:  
(EF06CI01)- Compreender conceitos fundamentais e estruturas 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 colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional 
dos seres vivos. 
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os 
organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. 
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à 
atmosfera) e suas principais características. 
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas 
sedimentares em diferentes períodos geológicos. 
 
Videoaula: as aulas realizadas para explicação de conteúdos na sala da plataforma ZOOM serão 
gravadas e disponibilizadas na sala do “Classroom” - em atividades Tópico – Ciências.  

 
Atividades:  

LIVRO MACKENZIE 

6ºano A 

21/07 

➢ Não haverá encontro às 7:50 - SEMANA DE PROVA 

 

23/07 

➢ Tipos de solo – explicação – páginas 139, 140, 141 e 142. 

➢ O solo e as plantas – explicação – páginas 146, 147 e 148. 

- Lição de casa – páginas 143, 144, 145 e 149. 
 
 
 



                                                                     

  

 

E tirar dúvidas com a professora durante as aulas on line pelo zoom, classroom ou fórum. 
 
Recursos para as aulas: - livro  
                                        - caderno 
                                        - lápis 
                                        - internet 
                                        - Power point 
 
Encontro (s)  
Online: Zoom 
 
21/07/2020 
 

➢ 6ºA TERÇA – FEIRA 21/07/2020 

• Não haverá encontro às 7:50 - SEMANA DE PROVA 

 
➢ 6ºA Quinta-feira, dia 23/07/2020. Às 9:00 

• Tipos de solo – explicação – páginas 139, 140, 141 e 142. 

• O solo e as plantas – explicação – páginas 146, 147 e 148. 

• Lição de casa – páginas 143, 144, 145 e 149. 
 

Orientações: Bom dia! Não deixem de participar das aulas on line pelo Zoom, fazer e corrigir os exercícios 
propostos pela professora. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou em nossa sala 
virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1MTttb-UDRxc3Gb0xvucUjTPD4eHJK8s8&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1MTttb-UDRxc3Gb0xvucUjTPD4eHJK8s8&authuser=0

