
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 24ª SEMANA – 3º ANO A/B – CIÊNCIAS 
 

AULAS DA SEMANA DE 05 A 09/10/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 05/10 08/10 

2ª Aula 06/10 08/10 

3ª Aula  06/10 09/10 

 
 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos:  
Corpo em movimento p. 75 a 77. 
Movimentos e saúde dos músculos p. 78 a 81. 
 
 
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. 
 
Encontros on-line- 3ª A: Segunda-feira e Terça-feira às 10h 30. 

 
3º B: Quinta-feira das 14h 30. 
 

 
 Vídeos complementares: 
 
Corpo humano- músculos 
https://www.youtube.com/watch?v=DVk2hhahwWc 
 
Músculos para crianças | Sistema Muscular | Corpo Humano para crianças 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=2ht6F87WXUA 
 
PARE E PULE 
https://www.youtube.com/watch?v=cDa78qMrwQQ 
 
TCHU TCHUÊ 
https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY 
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Atividades:  
 

 
1- Vídeos educativos; 
2- Aula pelo Zoom; Realizar as leituras e atividades do livro SME e brincar com as 

músicas de desenvolvimento motor. 
3- Realização do exercício de observação e registro em duplas. 
4- Vídeo musical para treino da coordenação motora. 

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

 
1- Assistir os vídeos educativos; 
2- Participar da aula pelo Zoom; Realizar as leituras e atividades do livro SME e brincar 

com as músicas de desenvolvimento motor. 
3- Seguir as orientações da professora na aula ao vivo para a realização do exercício de 

observação e registro em duplas (a página utilizada no livro será apresentada para a 
professora ao final da aula pelo Zoom sendo colocado em frente a câmera do 
computador para que a professora visualize). 

4- Ao final da aula pelo Zoom, os alunos farão uma atividade lúdica para treino da 
coordenação motora. 

 
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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


