
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULA ON-LINE 30ª SEMANA 
 

4º BIMESTRE – 6ºANO A/B/C – CIÊNCIAS  
 

AULAS DA SEMANA DE 16/11/2020 a 19/11/2020 
 
Professoras: Mirian 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 
 O AR E NOSSO MEIO AMBIENTE 

 
Habilidades:  
(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.). 
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à 
atmosfera) e suas principais características. 
 
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 

 
 Capítulo 11 

      Ar, seres vivos e saúde 
 
Encontro (s)  
Online: Zoom 
 

Sala Dia Horário 

6ºA 17/11 7:50 

6ºB 17/11 7:00 

6ºC 16/11 9:00 

 
6ºA/B – 17/11/2020  

       Ar, seres vivos e saúde – explicação e correção de atividades - livro páginas 153 e 154. 

 Como a poluição do ar afeta nossa saúde? – explicação – livro páginas 155, 156 e 157. 

 Lição de casa – livro páginas 158 até 162. 

 
 

6ºC – 16/11/2020 

       Ar, seres vivos e saúde – explicação e correção de atividades - livro páginas 153 e 154. 

 Como a poluição do ar afeta nossa saúde? – explicação – livro páginas 155, 156 e 157. 

 Lição de casa – livro páginas 158 até 162. 

 
 
 
 



                                                                     

  

 
 

Sala Dia Horário 

6ºA 19/11 09:00 

6ºB 19/11 07:00 

6ºC 18/11 10:40 

 
6ºA / 6ºB – 19/11/2020 

 Como a poluição do ar afeta nossa saúde?  – correção da lição de casa - livro páginas 158 
até 162. 

 Cigarro e seus malefícios / Produção brasileira de vacinas – explicação e correção de 
atividades livro páginas 163 até 166. 

 Revisão e tira dúvida do conteúdo para avaliação on line. 

 Trabalho Avaliativo – Estudar - Capítulos 10 e 11.  

 TRABALHO AVALIATIVO – SERÁ POSTADA APÓS A AULA. 
 

6ºC – 18/11/2020 

 Como a poluição do ar afeta nossa saúde?  – correção da lição de casa - livro páginas 158 
até 162 

 Cigarro e seus malefícios / Produção brasileira de vacinas – explicação e correção de 
atividades livro páginas 163 até 166. 

 Revisão e tira dúvida do conteúdo para avaliação on line. 

 Trabalho Avaliativo – Estudar - Capítulos 10 e 11.  

 TRABALHO AVALIATIVO – 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, e Power point 
 
     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!!! 

 


