
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULA ON-LINE 16ª SEMANA - 8ºANO A – CIÊNCIAS  

 
AULAS DA SEMANA DE 10/08/2020 a 13/08/2020 

 
Professoras: Mirian 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  
 

LIVRO MACKENZIE 
 Transporte de substâncias, proteção, movimento e sustentação do corpo humano. 

 
Habilidades:  
- Entender a importância das funções na manutenção das atividades do corpo humano. 
- Identificar os componentes e as características que os permitem desempenhar essas 
funções. 
- Compreender os sistemas, apesar de serem abordados separadamente, se conectam com o 
resto do corpo humano. 
- Perceber o impacto dos estímulos internos e externos nas respostas fisiológicas e 
emocionais e os elementos responsáveis por essa reação. 
 
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 
10/08/2020 

 Pelos caminhos do corpo humano – explicação – livro páginas 10, 11, 14, 15 e 16. 
 Lição de casa – livro páginas 12, 13, 14 e 17. 

 
11/08/2020 

 Pelos caminhos do corpo humano – correção da lição de casa. (correção em pdf será 

postada após a aula). 

 Os grupos sanguíneos e as transfusões – explicação – livro páginas 17, 18 e 19. 
 Lição de casa – livro páginas 20, 21 e 22. 

 
 

Recursos para as aulas: - livro  
                                        - caderno 
                                        - lápis 
                                        - internet 
                                        - power point 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Encontro (s)  
Zoom 
 

● Segunda-feira 10/08/2020 às 10:00 
Pelos caminhos do corpo humano – explicação – livro páginas 10, 11, 14, 15 e 16. 
Lição de casa – livro páginas 12, 13, 14 e 17. 

 
● Terça-feira, dia 11/08/2020, às 09:50 

Pelos caminhos do corpo humano – correção da lição de casa. (correção em pdf será 

postada após a aula). 

Os grupos sanguíneos e as transfusões – explicação – livro páginas 17, 18 e 19. 
Lição de casa – livro páginas 20, 21 e 22. 

 
 
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!!! 
 
 
 
 


