
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 26ª E 27ª SEMANA – 3º ANO A/B  

TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
 

SEMANAS DE 19 A 23 E 26 A 30/10/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 22/10 23/10 

2ª Aula 29/10 30/10 

 
Área do conhecimento: TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
 
Conteúdos:  
Esportes na Infância – conteúdo de ciências. 
 
Habilidades:  

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

 - 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. 

 
Vídeo explicativo. 
 
Basquete de papelão 
https://www.youtube.com/watch?v=S6Yv2y63l3I 
 
Atividade:  
 

Nas aulas de ciências, você aprendeu que em nosso corpo existem conexões 
importantes, elas são chamadas de articulações. 
 A articulação do joelho funciona como uma dobradiça que abre e fecha uma porta. 
 A articulação do pulso funciona como um pino, girando e virando. 
 As juntas articuladas, como ombro, são as mais flexíveis. 
 A prática de esportes é importante para manter o corpo saudável. 
 Neste projeto, você aprenderá a construir o basquete de dedo, seguindo as orientações 
do vídeo. Caso não tenha algum material poderá substituí-lo. 
 
Informações importantes: 
1- Peça ajuda de um adulto. 
2- Não utilize cola quente sozinho (a). 
3- Caso não tenha cola quente em casa, poderá utilizar cola líquida, fita crepe ou durex para 
fixar as partes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Yv2y63l3I


                                                                     

  

 
 
4- Não utilize estilete, nem faca! Caso deseje cortar o palito, como é indicado no vídeo, você 
poderá cortar com uma tesoura sem ponta. 
 
5- O projeto tem duração de duas semanas, para que vocês se organizem tranquilamente com 
seus familiares. 
 
6- Cada aluno apresentará seu projeto na aula de Tecnologia Educacional da primeira semana 
de novembro (3º A: 05/11 e 3º B: 06/11), caprichem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
1 caixa de sapato 
1 copo descartável 
3 palitos de sorvete 
1 tampa de refrigerante 
1 folha de sulfite 
1 bico de detergente 
1 cola 
1 fita crepe 
1 duréx 
1 elástico 
1 bolinha de pingue-pong (caso não tenha, pode ser feita uma bolinha com papel alumínio) 
 
 
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!!! 
 


