
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 27ª A 30ª SEMANA – TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 
AULAS DAS SEMANAS DE 26/10/2020 A 20/11/2020 

 
 
Área do conhecimento: Tecnologia Educacional 
 
Conteúdos: Máquinas simples: plano inclinado/ rampa 
 
Habilidade:  
 

 Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e o seu uso no nosso 
cotidiano. 
 

Videoaula:  
 

 Máquinas simples: plano inclinado/ rampa – Disponível em: 
https://www.loom.com/share/b9e153ffa01d4dda8a1bc27ca3475f99 
 
 
Vídeo complementar:  

 Plano inclinado – máquina simples 
https://www.youtube.com/watch?v=V6c_j0-VEOs 
 
 
Atividades:  
 
27ª semana: 

 Máquinas simples: plano inclinado/ rampa (Conhecer) 

 Assista à videoaula e acompanhe a explicação sobre as máquinas simples. Em 
seguida, assista ao vídeo complementar “Plano inclinado – máquina simples”. 
 

Recursos para a aula: - Internet;  
                                      - Videoaula; 

- Vídeo complementar. 
 

 
28ª semana: 

 Máquinas simples: plano inclinado/ rampa (Conhecer) 

 Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, observaremos imagens relacionadas ao 
nosso cotidiano para identificarmos em quais há o plano inclinado.  

TAREFA: Providenciar materiais disponíveis em casa para a construção de uma rampa e para 
a utilização de um objeto para a demonstração do uso da rampa a ser construída. 
 
Recursos para a aula: Internet. 
 
 

https://www.loom.com/share/b9e153ffa01d4dda8a1bc27ca3475f99
https://www.youtube.com/watch?v=V6c_j0-VEOs


                                                                     

  

 
 
29ª semana: 

 Máquinas simples: plano inclinado/ rampa (Construir) 

 Confecção da representação de uma rampa.  

 Acesse a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a atividade 
proposta. O aluno deverá construir a rampa usando sua criatividade com possíveis 
materiais disponíveis em casa e definir qual será o objeto a ser utilizado para a 
demonstração do uso da rampa construída.  

TAREFA: Apresentar na próxima aula a rampa já construída pelo aluno com o movimento de 
um objeto para a demonstração do uso de sua construção. 
 
Recursos para a aula: - Materiais disponíveis em casa para a construção de uma rampa. 
 
 
30ª semana: 

 Máquinas simples: plano inclinado/ rampa (Contemplar e compartilhar) 

 Acesse a plataforma Zoom, no horário agendado, para contemplarmos e 
compartilharmos as construções realizadas com a demonstração do seu uso por meio 
de um objeto.  

 
Recursos para a aula: - Rampa já construída pelo aluno e um objeto para a demonstração do 
seu uso. 
 
Encontro(s) online:  
  

 4º ANO A: 07h30min  

 4º ANO B: 07h30min  

 4º ANO C: 13h15min  

 5º ano A às 10h15min/ 5º ano C às 17h - Quinta-feira 

 5º ano B às 9h30min - Terça-feira 
 

Orientações: Acompanhem as explicações dos conteúdos apresentados nos vídeos e                       
na sala de aula virtual (Classroom). Interaja durante as aulas fazendo comentários nas 
atividades publicadas no Classroom, sempre que for solicitado. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


