
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULA ON-LINE 10ª SEMANA – 2º BIMESTRE – 6ºANO A – CIÊNCIAS – 

REVISÃO 2º BIMESTRE 
 

AULAS DA SEMANA DE 29/06/2020 A 02/07/2020 
 
Professoras: Mirian 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 

➢ RELAÇÕES ENTRE OS SERES VIVOS 

 

Habilidades:  
(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. 
 
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 

30/06 

➢ Relações entre os seres vivos 

- Relações harmônicas e desarmônicas - explicação – livro páginas 119, 120, 121, 122 e 123. 

- Lição de casa – páginas 123, 132, 133 e 134. 

 

02/07 

➢ Relações entre os seres vivos 

- Correção da lição de casa – páginas 123, 132, 133 e 134 (correção em pdf será postada após a aula). 

- A cadeia alimentar – explicação página 124. 

- A cadeia alimentar – correção de atividades – livro páginas 125, 126, 127, 128, 129 e 130. 

- Transferência de energia na natureza – explicação – livro páginas 131 e 132. 

 

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 
 

• 6ºA Terça-feira, dia 30/06/2020, às 7:50  
➢ Relações entre os seres vivos 

- Relações harmônicas e desarmônicas - explicação – livro páginas 119, 120, 121, 122 e 123. 

- Lição de casa – páginas 123, 132, 133 e 134. 

 

• 6ºA Quinta-feira, dia 02/07/2020. Às 9:00 
➢ Relações entre os seres vivos 

- Correção da lição de casa – páginas 123, 132, 133 e 134. 

- A cadeia alimentar – explicação página 124. 

- A cadeia alimentar – correção de atividades – livro páginas 125, 126, 127, 128, 129 e 130. 

- Transferência de energia na natureza – explicação – livro páginas 131 e 132. 

- Correção dos exercícios em pdf será postada após a aula. 

 

 
 

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!!! 
 
 
 


