
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 10ª SEMANA – 3º ANO A/B – CIÊNCIAS 
 

AULAS DA SEMANA DE 29/06 A 03/07/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 29/06 02/07 

2ª Aula 30/06 02/07 

3ª Aula  30/06 03/07 

 
 
 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos:  
- As cores das plantas e nossa saúde, p. 90 à 93. 
- Cuidando da nossa alimentação, p. 94 e 95. 
- Plantas que curam, p. 96 à 98. 
 
Habilidades:  
 
(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se 
reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.  
(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. 
 
Videoaula: 
Será enviada posteriormente. 
 
 
Vídeos complementares:  
 
Quem quer ser inteligente – alimentação saudável 
https://www.youtube.com/watch?v=XEUPAXZrxxo 
 
Vitaminas parte 2 – as cores dos alimentos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QeLTLHDh64M 
 
A importância dos alimentos – cuidando da nossa alimentação. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lbdnd0En-aA&t=32s 
 
 
Hora de brincar – Jogo online  Zebu na Cozinha (site escola games). 
http://www.escolagames.com.br/jogos/zebuNaCozinha/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XEUPAXZrxxo
https://www.youtube.com/watch?v=QeLTLHDh64M
https://www.youtube.com/watch?v=lbdnd0En-aA&t=32s
http://www.escolagames.com.br/jogos/zebuNaCozinha/


                                                                     

  

 
 
Encontros on-line- 3ª A: Terça-feira das 10h 00 às 10h 40. 

 3º B: Quinta-feira das 14h 30. 
 
 
 
Atividades:  

1- Assistir ao vídeo indicado. 
2- Durante a aula ao vivo participar da discussão com os colegas e realizar os exercícios 

do livro didático SME. 
3- Acompanhar a correção dos exercícios propostos e selecionar os trechos importantes 

junto com a professora na aula ao vivo pelo Zoom. 
  

 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
Computador com acesso à internet 
 
 
Orientações: Assistir o vídeo indicado e realizar as atividades do livro seguindo as 
orientações da professora no encontro on-line. Fazer o registro de resumo no caderno. 
 
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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


