
  

 
 
 
 

ROTEIRO DE AULA ON-LINE 28ª SEMANA  
 7ºANO A – CIÊNCIAS – 4º BIMESTRE 

 
AULAS DA SEMANA DE 03/11/2020 a 05/11/2020 

 
Professoras: Mirian 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 
 

 Cordados II 
 
Habilidades:  

 (EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 

quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., 

correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 

 (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. 

 Mostrar a variedade de formas de vida e estruturas existentes nos diferentes grupos do 
Reino Animal.  

 Ressaltar a importância de conhecer um pouco da fisiologia dos animais, suas fraquezas e 
potencialidades, permitindo a preservação da vida de maneira equilibrada.  

 Compreender como são classificados os seres vivos, de acordo com características que os 
reúnem em grupos progressivamente mais similares. 

 Identificar as relações entre os diferentes grupos de animais e o homem e perceber quais 
deles oferecem danos à saúde e sobrevivência, e ter conhecimentos básicos que permitam 
evitar tais riscos.  

 Reconhecer as características que permitem aos seres vivos sobreviver a diversos tipos de 
ambientes. 

 
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 
 

Cordados II – Répteis  
Os vertebrados e a vida no meio terrestre 
 

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



 
 
 
 
 
 
Encontro (s)  
Zoom  
 

 Segunda – feira 02/11/2020, às 11:30 
      Feriado 

 
● Terça-feira, dia 03/11/2020, às 10:40 

Reino Animal – Cordados II – Aves – correção - livro páginas 138 e 139. 
https://drive.google.com/file/d/1yc7CFXx--ycmNzcIg8WWnYSUKCl0pnyT/view?usp=sharing 
 

● Quinta-feira, dia 05/11/2020, às 10:40 
      Reino Animal – Cordados II – Aves – Bicos, pés e alimentação: relacionados com o    
ambiente - A respiração e a circulação das aves - A reprodução das aves - explicação – livro 
páginas 139, 140, 141, 144 e 145. 
      Lição de casa – livro páginas 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 e 153. 

 
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/file/d/1yc7CFXx--ycmNzcIg8WWnYSUKCl0pnyT/view?usp=sharing

