
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULA ON-LINE 24ª SEMANA 
 

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

AULAS DA SEMANA DE 05/10/2020 a 08/10/2020 
 
Professoras: Mirian 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  

LIVRO MACKENZIE 
 ÁGUA POR TODA PARTE 

 
Habilidades:  
- (EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 
heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a produção de sal 
de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros). 
- Reconhecer como ocorre a distribuição da água no planeta Terra e o porquê da escassez de água 
potável, de forma a identificar as formas de preservar esse recurso natural através da preservação e 
consumo sustentável. 
- Compreender que a quantidade de água que consumimos é bem maior do que podemos perceber: 
ela está contida no sistema de produção, transporte e tratamento de resíduos. 
- Compreender como ocorre o saneamento básico e a importância da higiene para a saúde das 
pessoas. 
 
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 9 – A água e a saúde humana – livro páginas 70 até 88. 

                    E quando a água não é tratada? – livro páginas 89 até 93 
                                Efeitos do consumo de água na saúde humana 94 até 98 

 
Encontro (s)  
Online: Zoom 
 

Sala Dia Horário 

6ºA 06/10 07:50 

6ºB 06/10 07:00 

6ºC 05/10 09:00 

 
6ºano C – 05/10/2020 
Como ocorre o transporte da água? 
A pressão nos líquidos. 
Explicação - livro páginas 79 até 83 
Lição de casa – livro páginas 84, 85, 86, 87 e 88. 

 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
6ºano A / B – 06/10/2020 
Como ocorre o transporte da água? 
A pressão nos líquidos. 
Explicação - livro páginas 79 até 83 
Lição de casa – livro páginas 84, 85, 86, 87 e 88. 

 
 

Sala Dia Horário 

6ºA 08/10 09:00 

6ºB 08/10 07:00 

6ºC 07/10 10:40 

 
6ºC – 07/10/2020 

Correção da lição de casa. 
E quando a água não é tratada?  
Efeitos do consumo de água na saúde humana. 

Explicação e correção de atividades - livro páginas 89 até 98 

 
6ºA / 6ºB – 08/10/2020 

Correção da lição de casa. 
E quando a água não é tratada?  
Efeitos do consumo de água na saúde humana. 

Explicação e correção de atividades - livro páginas 89 até 98 

 
 

E tirar dúvidas com a professora durante as aulas on line pelo zoom, classroom ou fórum. 
 
Recursos para as aulas: - livro  
                                        - caderno 
                                        - lápis 
                                        - internet 
                                        - 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!!! 
 


