
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 10ª SEMANA – 3º ANO A/B – GEOGRAFIA 
 

AULAS DA SEMANA DE 29/06 A 03/07/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 02/07 01/07 

2ª Aula 02/07 01/07 

 
Área do conhecimento: GEOGRAFIA 
 
Conteúdos:  
Meios de comunicação individuais- p. 66 a 70 
 
Habilidades:  
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no campo.  
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o 
ambiente físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e 
máquinas. 
(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na 
mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a 
outros lugares. 
 
Encontro on-line: 3º A – Quinta-feira das 10h 00 às 10h 30. 

3º B-   Quarta-feira das 13h 30. 
 
 
Vídeo complementar: 
 
Meios de comunicação 
https://www.youtube.com/watch?v=9_CQ-nrwqyU 
 
 
Atividades:  
Exercícios da p. 66 a 70 do livro didático (de maneira dialogada no encontro ao vivo pelo 
Zoom). 
Responder os exercícios da p. 71 e enviar para a professora. 
Registro no caderno. 
 

 Copie o quadro em seu caderno e desenhe um exemplo de meio de comunicação 
individual e outro coletivo. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9_CQ-nrwqyU


                                                                     

  

 
 
 

 
 
 
Jogo on-line Descobrindo os meios de comunicação 
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/geografia/descobrindo-meios-de-comunicacao/ 
 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
Computador com acesso à internet 
 
Orientações: Participar do encontro on-line, ser ativo nas discussões propostas e realizar os 
exercícios no livro didático. Fazer o registro do esquema solicitado e das ilustrações no 
caderno e enviar imagem para a professora. Para fixação treinar o jogo on-line. 
 
Encontros on-line:  3º A quinta-feira 10H 
3º B quarta-feira13H30  
 
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!!! 
 
 

https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/geografia/descobrindo-meios-de-comunicacao/

