
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULA ON-LINE 12ª SEMANA - 7ºANO A – CIÊNCIAS – 2º BIMESTRE 

 
AULAS DA SEMANA DE 13/07/2020 A 16/07/2020 

 
Professoras: Mirian 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 

 
➢ Reino Fungi 
➢ 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. 
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na 
análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura 
de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre 
outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 
(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes 
dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida. 
 
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 
13/07/2020 

➢ Reino Fungi 
➢ Revisão e tira dúvida 

. 
 
14/07/2020 

➢ Reino Vegetal I 
➢ Revisão e tira dúvida 

 
16/07 /2020 

➢ Reino Vegetal – Plantas com sementes 
➢ Revisão e tira dúvida 

 
 



                                                                     

  

 
 

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

● Segunda – feira 13/07/2020, às 11:30 
➢ Reino Fungi 
➢ Revisão e tira dúvida 

 
 

● Terça-feira, dia 14/07/2020, às 10:40 
➢ Reino Vegetal I 
➢ Revisão e tira dúvida 

 
 

● Quinta- feira, dia 16/07/2020, às 10:40 
➢ Reino Vegetal – Plantas com sementes 
➢ Revisão e tira dúvida 

 
 

MATÉRIA DE PROVA 

- LIVRO MACKENZIE PÁGINAS 103 ATÉ 148 

Reino Fungi 
Reino Vegetal I 
Reino Vegetal – Plantas com sementes 
 

 
 
 

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!!! 


