ROTEIRO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS – TURMAS 71 E 72 – 3º TRIMESTRE
3º Trimestre
AV1
SIMULADO
DISCIPLINA: Ciências
PROFESSORA: Ana Paula Lima
Conteúdo Programático

Unidade 5- Energia térmica – p.156 a
183.

Descrição do trabalho

14/09 a 14/12
06/10 a 29/10
Dia 01: 07/11

Recesso Escolar
AV2

Conteúdo AV1 – 3,5 pontos (06/10 a 29/10)
Onde estudar?

12/10 a 16/10
12/11 a 07/12
Dia 02: 14/11

Conteúdo AV2 – 3,5 pontos (12/11 a 07/12)
Onde estudar?

Unidade 5- Energia térmica – p.156 a 174.
Unidade 5-Energia térmica –p.175 a 183.
Caderno de atividades-p.54 a 60.
Caderno de atividades- p.61 a 64.
→ Estudar também: materiais postados no google → Estudar também: materiais postados no google sala
sala de aula (listas, slides)
de aula (listas, slides)
Trabalhos Pedagógicos – 3º trimestre
Data disponível para o
Data de Entrega
aluno

Pontuação

Critérios Avaliativos

1,0

Responder
corretamente
às
questões referente ao experimento
que a professora realizará durante a
aula.
- Enviar o arquivo com as respostas
do relatório na aba atividades do
google sala de aula.

TRABALHO 1
Durante a aula on-line, o Dia 08/10 durante a
experimento
será
realizado aula on-line.
somente
pela
professoraexperimento da página 174.

Dia 08/10 durante a aula
on-line.

TRABALHO 2
Apresentação de seminários em
grupo sobre os biomas –Unidade 2
Amazônia
Caatinga
Cerrado
Pantanal
Mata Atlântica
Pampa
Ecossistemas costeiros

Apresentações durante
as aulas on-line na
semana de 25 e 26/11
Grupos 1, 2 e 3
Grupos 4,5, 6 e 7

Aulas dos dias 25 e 26/11

2,0

→Participação em grupo na
elaboração do seminário.
→Produção de slides com os tópicos
referente ao tema de cada grupo
(máximo de 5 slides)
Os slides devem conter:
-Distribuição geográfica do bioma no
Brasil;
-Pluviosidade e temperatura;
- Fauna e flora.
→Apresentação oral do conteúdo
durante a aula destinada ao grupo.

