
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULA ON-LINE 2ª SEMANA 
 

➢ 1º BIMESTRE – 9ºANO A – CIÊNCIAS 
 

AULAS DA SEMANA DE 30/03//2020 A 02/04/2020 
 
Professoras: Mirian 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 
➢ QUÍMICA - CONHECENDO E ENTENDENDO A QUÍMICA 

➢ FÍSICA – A VIDA É, ENTRE OUTRAS COISAS, MOVIMENTO 

 
Habilidades:  
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e 
composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.  
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações 
entre ancestrais e descendentes.  
(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, 
gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de 
características hereditárias em diferentes organismos.  
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos 
e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar 
a diversidade biológica.  
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural 
sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.  
(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade 
e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas 
nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados.  
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade 
ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-
sucedidas. 
 (EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do 
Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e 
temporal etc.).  
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com 
base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos 
envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.  
 
Atividades:  

LIVRO MACKENZIE 
✓ Química - O encontro de duas ciências 

✓ Física - O estudo do movimento 

 
30/03/2020 

 Química - Os átomos da química e a química dos átomos. Correção - Verificar em TAREFAS 

ESCOLARES. 

 

 



                                                                     

  

 

31/03/2020 

 Física - Variação da velocidade - Verificar TAREFAS ESCOLARES. 

02/04/2020 

 Física - Variação da velocidade - correção. Verificar em TAREFAS ESCOLARES. 

 
E tirar dúvidas com a professora pelo classroom ou fórum. 
 
Recursos para as aulas: - livro  
                                        - caderno 
                                        - lápis 
                                        - internet 
 
Orientações: Bom dia! Não deixem de tirar suas dúvidas pelo Classroom ou pelo fórum, fazer e corrigir 
os exercícios propostos pela professora. 
 
Bons estudos!!! 


