
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULA ON-LINE 10ª SEMANA - 7ºANO A – CIÊNCIAS  

 
AULAS DA SEMANA DE 29/06/2020 A 02/07/2020 

 
Professoras: Mirian 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 

 

➢ Reino Vegetal I 

➢ Reino Vegetal – Plantas com sementes 
 

 
Habilidades:  
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças 
nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, 
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 
 (EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, 
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 
 
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 
29/06 

➢ Reino Vegetal I 
- Pteridófitas – explicação – livro páginas 117, 118, 119 e 120. 
- Lição de casa – livro páginas 121, 122, 144 e 145. 
 

30/06 
➢ Reino Vegetal I 

- Pteridófitas – correção da lição de casa – livro páginas 121, 122, 144 e 145. 
- (correção em pdf será postada após a aula). 

 
02/07  

➢ Reino Vegetal – Plantas com sementes 
- Gimnospermas – explicação e correção de atividades – livro páginas 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 146 e 147. 
- (correção em pdf será postada após a aula). 
 
 

 

 



                                                                     

  

 

 

Recursos para as aulas: - livro  
                                        - caderno 
                                        - lápis 
                                        - internet 
                                        - power point 
Encontro (s)  
Zoom 
 

● Segunda – feira 29/06/2020, às 11:30 
Reino Vegetal I 
- Pteridófitas – explicação – livro páginas 117, 118, 119 e 120. 
- Lição de casa – livro páginas 121, 122, 144 e 145. 
 

● Terça-feira, dia 30/06/2020, às 10:40 
Reino Vegetal I 
- Pteridófitas – correção da lição de casa – livro páginas 121, 122, 144 e 145. 
- (correção em pdf será postada após a aula). 
 

● Quinta- feira, dia 02/07/2020, às 10:40 
Reino Vegetal – Plantas com sementes 
- Gimnospermas – explicação e correção de atividades – livro páginas 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 146 e 147. 
- (correção 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!!! 


