
  

 
 

ROTEIRO DE AULA ON-LINE 22ª SEMANA  
 7ºANO A – CIÊNCIAS – 3º BIMESTRE 

 
AULAS DA SEMANA DE 21/09/2020 a 24/09/2020 

 
Professoras: Mirian 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 
 Invertebrados II 
 Cordados I 

 
Habilidades:  

 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 
 

 Revisão e tira dúvida do conteúdo de prova 
 Artrópodes 
 Cordados I – explicação e correção de atividades – livro páginas 80 até 

95. 
 

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



 
 
 
 
Encontro (s)  
Zoom  
 

 Segunda – feira 21/09/2020, às 11:30 

 Revisão e tira dúvida do conteúdo de prova 
Artrópodes 
 

● Terça-feira, dia 22/09/2020, às 10:40 

● Cordados I – explicação e correção de atividades – explicação e 
correção de exercícios - livro páginas 80 até 84 
 

● Quinta-feira, dia 24/09/2020, às 10:40 
● Cordados I – explicação – livro páginas 85 até 91. 
● Lição de casa – livro páginas 92, 93, 94 e 95. 

 
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!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


