
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 31ª SEMANA – 3º ANO A/B – CIÊNCIAS 
 

AULAS DA SEMANA DE 23 A 27/11/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 23/11 26/11 

2ª Aula 24/11 26/11 

3ª Aula  24/11 27/11 

 
 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos:  
Refletindo p. 105 e 106. 
Exercícios de revisão- Debate 
 
 
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. 
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais 
de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. 
 
Encontros on-line- 3ª A: Segunda-feira 11h 20 e Terça-feira às 11h 30. 
. 

 
3º B: Quinta-feira às 15h 00. 
 

 
Vídeo complementar: 
 
Alegoria das ferramentas 
https://www.youtube.com/watch?v=NWMlRQtMvnk 
 
 
Atividades:  

1- Aula pelo Zoom com a exibição de vídeo complementar e discussão de diversos 
aspectos abordados no texto do livro SME. Usaremos o caderno para construir a lista 
da atividade 3 da p. 106. 
 

2- Na aula pelo Zoom os alunos farão um debate sobre o conteúdo estudado no bimestre. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NWMlRQtMvnk


                                                                     

  

 
 
Perguntas: 
 
 
 
1- Como chamamos o conjunto de ossos do corpo humano? 
2- Além dos ossos, qual a outra estrutura em nosso corpo que nos ajuda a nos 

movimentarmos? 
3- Como são chamadas as partes do corpo que nos permitem fazer movimentos como 

girar e torcer? 
4- Em quais partes do corpo humano temos cartilagens? 
5- Qual a diferença entre ossos e cartilagens? 
6- Diga o nome de quatro órgãos do corpo humano que são formados por músculos. 
7- Explique o que é fadiga muscular? 
8- Por que os alongamentos são importantes? 
9- Diga o nome de dois órgãos que são protegidos pelos ossos do esterno e pelas 

costelas. 
10-  Como chamamos o osso que protege o cérebro? 
11-  Como são chamadas as estruturas que ligam os ossos aos músculos? 
12- Diga cinco benefícios da prática de atividades físicas. 

 
 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Lápis e borracha 
Lápis de cor ou caneta marca-texto 
Caderno 
Computador com acesso à internet 
 
 
Orientações:  

 
1- Participar da aula pelo Zoom e assistir o vídeo. 
2-  Fazer as atividades no livro SME. Participar das discussões e registrar no livro SME os 

trechos mais relevantes. 
 
 
 
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!!! 


