
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 22ª a 23ª SEMANA – 3º ANO A/B  
TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 
AULAS DAS SEMANAS DE 21 A 02/10/2020 

 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 24/09 25/09 

2ª Aula    01/10 02/10 

 
Área do conhecimento: TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
 
Conteúdos:  
Animais mecânicos 
 
Habilidades:  

 De acordo com as diretrizes dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 
 pretende-se:  

 - Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não 
 diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar  
 conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens. 

 - Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos do conhecimento 
 humano, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos, 
 desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

 

Vídeos complementares: 
 
Como fazer um robô pássaro  
https://www.youtube.com/watch?v=8T24M_HHcXo 
 
Baleia com base de engrenagem 
https://www.youtube.com/watch?v=PalJeIp9N0Q 
 
 
Atividade:  
  
  
 Nas aulas de ciências, temos aprendido a respeito do desenvolvimento dos animais. 
Durante as aulas, os alunos têm apreciado diferentes espécies e analisado o modo de vida de 
cada um deles. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8T24M_HHcXo
https://www.youtube.com/watch?v=PalJeIp9N0Q


                                                                     

  

  
 
 Para realizar este projeto, os alunos deverão assistir aos vídeos sugeridos na primeira 
aula (indicada no início desse roteiro, de acordo com cada turma).  
  
 Em seguida, escolherão o animal a ser reproduzido, selecionarão os materiais para a 
produção do projeto e organizarão os moldes. 
  
 Na 2ª aula, organizarão a montagem das peças. 
 
 A pesquisa fundamentará futuras atividades com os materiais Lego Education não 
apenas no 3º ano, mas também no decorrer de todas as etapas do Ensino Fundamental. 
 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Livro didático SME 2 
Materiais recicláveis 
 
 
Orientações: 
 
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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


