
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 27ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – CIÊNCIAS 

 
AULAS DA SEMANA DE 26/10/2020 A 30/10/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos: Cuidando da memória 

A importância do sono 
As drogas e o sistema nervoso 

 
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. 

• (EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais 
resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. 

 
Vídeos complementares:  
 

• Vídeo 1: Qual a importância do sono? Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7JruNSjIenU  
 

• Vídeo 2: Por que o sono é tão importante? 
https://www.youtube.com/watch?v=_bxN44gjc3w  
 

• Vídeo 3: Drogas e o sistema nervoso. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=xDtC_c4ocO8  
 

1ª e 2ª aula:  
 

• Cuidando da memória 

• A importância do sono 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios das páginas 98 a 104 do livro didático SME de Ciências.  

• Depois, assistam aos vídeos complementares 1 e 2, que falam sobre a importância do 
sono.  

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

- Borracha; 
- Lápis de escrever; 
- Vídeos complementares 1 e 2. 

                        
3ª aula:  
 

• As drogas e o sistema nervoso 

https://www.youtube.com/watch?v=7JruNSjIenU
https://www.youtube.com/watch?v=_bxN44gjc3w
https://www.youtube.com/watch?v=xDtC_c4ocO8


                                                                     

  

 
 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios das páginas 105 a 108 do livro didático SME de Ciências. Depois, assistam 
ao vídeo complementar 3. 

• Tarefa: Façam a pesquisa da página 108, sobre as formas de treinar a capacidade do 
cérebro, depois, acessem a plataforma Classroom e escrevam na pergunta postada 
uma das formas encontradas. Não se esqueçam de fazer o registro no caderno de 
Ciências.  

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

- Borracha; 
- Lápis de escrever; 
- Vídeo complementar. 

 
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!!! 


