
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 25ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – CIÊNCIAS 

 
AULAS DA SEMANA DE 14/10/2020 A 16/10/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos: Capítulo 2 – Cérebro: O centro de comando do corpo 

Movimentos voluntários e involuntários 
 
Habilidades:  
. 

• (EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e 
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas 
funções. 

 
1ª e 2ª aula:  
 

• Capítulo 2 – Cérebro: O centro de comando do corpo 

• Movimentos voluntários e involuntários  

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios das páginas 82 a 86 do livro didático SME de Ciências.  

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Ciências; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

                          
SEMANA DA CRIANÇA 

 
Queridos alunos, 
 
A SEMANA DA CRIANÇA chegou! – Dias 14, 15 e 16 de outubro. 
 
Vocês são nossos convidados especiais para comemorarem com muita alegria essa data que 
é muito especial! 
 
Segue cronograma: 
 

• Dia 14/10- Dia do time de futebol:             

Nesse dia vocês irão usar uma roupa que represente seu time de futebol favorito. 
Atividade no zoom: Labirinto da tabuada. 
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/labirinto-tabuada/  
 
• Dia 15/10 – Dia da Fantasia: 
Nesse dia vocês poderão usar uma fantasia ou um adereço de sua preferência. Você ainda 
poderá usar sua criatividade e criar sua fantasia com os elementos que tiver em casa! 

https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/labirinto-tabuada/


                                                                     

  

 
 
 
Atividade no zoom: Just dance em família. 
 
 
• Dia 16/10- Dia do Pijama: 
Nesse dia vamos usar pijama e juntos iremos assistir um filme. Prepare sua pipoca para juntos 
nos divertirmos. 
Atividade no zoom: Cinema e pipoca. 
 
Espero vocês! 
 
Encontro(s) on-line:  
 

5º ano A – Professora 
Thaís 

Quarta-feira às 8h30 Sexta-feira às 
10h00 

5º ano B – Professora 
Ana Neri 

Quarta-feira às 7h30 
 

Quinta-feira às 
11h00 

5º ano C – Professora 
Cassia 

Segunda-feira às 
15h30   

 

Quarta-feira às 
15h30 

                                                    
Orientações: Separem os materiais necessários e acompanhem a programação 
disponibilizada na sala de aula virtual (Classsroom). 
 
Em caso de dúvidas, entrem em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


