
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULA ON-LINE 19ª SEMANA 
 

3º BIMESTRE – 6ºANO A/B/C – CIÊNCIAS  
 

AULAS DA SEMANA DE 31/08/2020 a 03/09/2020 
 
Professoras: Mirian 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 
 ÁGUA POR TODA PARTE 

 
Habilidades:  
(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e 
sal, água e óleo, água e areia etc.). 
(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de 
materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para fazer 
um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio 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 
6ºano A/B – 01/09/2020 
6ºano C – 31/08/2020 
 

 Os fatores não vivos ou abióticos – explicação – livro páginas 45, 46 e 47. 
 Lição de casa – livro páginas 48, 49 e 50. 

 
6ºano A/B – 03/09/2020 
6ºano C – 02/09/2020 
 

 Os fatores não vivos ou abióticos – correção da lição de casa. 
 Os ambientes de água doce – explicação e correção de atividades – livro páginas 51, 52, 53, 54 

e 55. 
 Correção em pdf será postada após a aula. 

 
 

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 
 

 

Sala Dia Horário 

6ºA 01/09 07:50 

6ºB 01/09 07:00 

6ºC 31/08 09:00 

 
 Os fatores não vivos ou abióticos – explicação – livro páginas 45, 46 e 47. 
 Lição de casa – livro páginas 48, 49 e 50. 

 

Sala Dia Horário 

6ºA 03/09 09:00 

6ºB 03/09 07:30 

6ºC 02/09 10:40 

 
 Os fatores não vivos ou abióticos – correção da lição de casa. 
 Os ambientes de água doce – explicação e correção de atividades – livro páginas 51, 52, 53, 54 

e 55. 
 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!!! 
 
 
 
 

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

