
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 3º ANO A/B – CIÊNCIAS 

 
AULAS DA SEMANA DE 31/08 A 04/09/2020 

 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 31/08 03/09 

2ª Aula 01/09 03/09 

3ª Aula  01/09 04/09 

 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos:  
Vamos fazer p. 40. 
Da sobrevivência à origem da nova vida p. 41 a 45. 
 
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.  
(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. 
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em 
animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. (EF03CI06) 
Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns 
(presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 
 
Encontros on-line- 3ª A: Terça-feira das 10h 00 às 10h 40. 

3º B: Quinta-feira das 14h 30. 
 
 Vídeo complementar: 
  
Weird Bird of Paradise 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6gAxbxxmYZ8&fearure=player_embedded 
 
 
Por que as aves cantam? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=srEfBprLAFU 
 
Jogos on line: 
 
Jogo da forca dos animais 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-forca-animais 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6gAxbxxmYZ8&fearure=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=srEfBprLAFU
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-forca-animais


                                                                     

  

 
 
Atividades:  

 
1- Fazer a leitura e responder às questões da p. 40. 
2- Assistir o vídeo indicado e participar da aula ao vivo pelo Zoom, selecionando trechos 

mais relevantes e realizando as atividades sob orientação da professora. 
3- Utilizar o jogo on line para rever e fixar o conteúdo estudado. 

 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
Computador com acesso à internet 
 
 
Orientações:  
 

1- Fazer a leitura e responder às questões da p. 40. 
2- Assistir o vídeo indicado e participar da aula ao vivo pelo Zoom, selecionando trechos 

mais relevantes e realizando as atividades sob orientação da professora. 
3- Utilizar o jogo on line para rever e fixar o conteúdo estudado. 

 
 
 
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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


