
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 8ª SEMANA – 3º ANO A/B – CIÊNCIAS 
 

AULAS DA SEMANA DE 15/06 A 19/06/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 15/06 18/06 

2ª Aula 16/06 18/06 

3ª Aula 16/06 19/06 

 
 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos:   
Geotropismo  p. 74 
Caules das plantas p. 77 e 78. 
 
Habilidades:  
(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de 
água, solo etc.), com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas 
de representação do planeta (mapas, globos, fotografias etc. 
(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em 
características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc. 
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre 
outras possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. 
 
 
 
Vídeos complementares:  
 
Para baixo e para cima 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qGSnuo83vHY 
 
 
Aprendendo sobre as partes das plantas 
https://www.youtube.com/watch?v=SKPd7EcdjgQ 
 
 
Encontros on-line- 3ª A: Terça-feira das 10h 00 às 10h 40. 

3º B: Quinta-feira às 14h 30. 
 
Atividades:  
Assistir os vídeos indicados. Durante a aula ao vivo e com a discussão dos colegas, realizar 
os exercícios das páginas 74, 77 e 78 do livro didático. 
 
Atividade no caderno: 

about:blank
about:blank


                                                                     

  

 
Desenhe a raiz e o caule de uma planta e nas próximas aulas iremos completar este desenho 
a cada nova parte que estudarmos. 
 

 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Caderno 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
Computador com acesso à internet 
 
 
Orientações: Assistir os vídeos indicados e realizar as atividades do livro seguindo as 
orientações da professora no encontro on-line. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom, de preferência acessando a opção “comentário 
particular”, para que a resposta seja o mais diretiva possível. 
 
Bons estudos!!! 
 
 
 
 
 
 
 


