
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 11ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – CIÊNCIAS 
 

AULAS DA SEMANA DE 06 e 10 de Julho de  2020 
 
Professoras: Thaís, Anna e Cássia. 
 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos:  
1ª e 2ª aulas – 
        Capítulo 3 – Leitura de texto: A Energia Renovada - p. 134 a 137 - parte 1   
                                                                                            P. 138 a 141 - parte 2 
                               
       Tarefa:  

 Vamos fazer p. 142 e 143  
         
3ª Aula: Correção da Lição de Casa: Vamos fazer p. 142 e 143 
         
                                      
Habilidades: Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos 
materiais – como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, 
solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras. 
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para 
explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de 
energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou 
locais). 
(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a 
manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do 
ar atmosférico. 
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades 
cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos. 
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções 
tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 
(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas 
celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no 
início da noite. 
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento 
de rotação da Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
 
Videoaulas: 
 P. 134 a 137 - parte 1 - Leitura de Texto –  
 https://www.youtube.com/watch?v=pc8d_V93hFU&feature=youtu.be 
 
 P. 138 a 141 - parte 2 - Leitura de texto  - 
 https://www.youtube.com/watch?v=0pySvKk-ez8&feature=youtu.be 
 
 P. 142 e 143 – Atividades:  
 https://www.youtube.com/watch?v=LOF2X36r6M0&feature=youtu.be 
 
                       
Vídeos complementares:                                           
 
 
Atividade 1:  
 
Recursos para a aula: - Vídeo aulas. 

                                 - Livro didático SME de Ciências. 
                       

                                           

 Encontro (s) online:  
5º ano A: Das 10h30 às 12h00. 
5º ano B: Quarta-feira das 9h30min às 12h00  
5º ano C: Às 17h00 
                                    
 

 O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, 
pelo professor, na sala virtual Classroom.  

 
 
Orientações:  
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
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