
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 18ª SEMANA – 3º ANO A/B – CIÊNCIAS 
 

AULAS DA SEMANA DE 24 a 28/08/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 24/08 27/08 

2ª Aula 25/08 27/08 

3ª Aula  25/08 28/08 

 
 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos:  
Os decompositores p. 31 e 32 
Interferindo na cadeia alimentar p. 36 a 38/ Vamos fazer p. 39 
 
Habilidades:  
 
(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição 
ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na 
produção de alimentos.  
(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo 
de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. 
 
 
Encontros on-line- 3ª A: Terça-feira das 10h 00 às 10h 40. 

3º B: Quinta-feira das 14h 30. 
 

 
 Vídeo complementar: 
  
Cadeia alimentar 
https://www.youtube.com/watch?v=qviIt5rjZwA 
 
 
Jogos on line: 
 
Cadeia alimentar 
 
https://wordwall.net/resource/3303720 
 
https://wordwall.net/resource/2760749/cadeia-alimentar 
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Atividades:  

 
1- Assistir o vídeo indicado e fazer a leitura dos textos do livro p. 31. Usar o encarte 1 do 

material de Apoio e colar de forma organizada as peças no caderno formando uma 
cadeia alimentar e depois enviar para a professora (colocar título da atividade e data no 
caderno). 

2- Participar da aula ao vivo pelo Zoom, selecionando trechos mais relevantes e 
realizando as atividades sob orientação da professora. 

3- Ler o texto da p. 39, desenhar a cadeia apresentada e enviar para a professora. 
4- Utilizar os jogos on line para rever e fixar o conteúdo estudado. 

 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Caderno 
Cola e tesoura 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
Computador com acesso à internet 
 
 
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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


