
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 1ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – CIÊNCIAS  
 

AULAS DA SEMANA DE 23/ 03/ 2020 A 27/ 03/ 2020 
 
Professoras: Liliana e Thainá. 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos: A nossa galáxia, Uma força que põe ordem no universo e A Terra e seu satélite 
natural. 
 
Habilidades:  
(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições 
relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). 
(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das 
sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola. 
(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares 
e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas. 
 
Vídeo Complementares:  
 

Quarta-feira – 25/03/20 
A nossa galáxia 
https://www.youtube.com/watch?v=CxzCCPsCBj4 
A força da gravidade 
https://www.youtube.com/watch?v=czMdM7RT9T0 

 

 
Atividades:  
Quarta-feira – 25/03/20 
Hora de usar o livro. 
A nossa galáxia – página 51 e 52. 
Uma força que põe ordem no universo – livro página 53 a 55. 
A Terra e seu satélite natural – livro página 56 a 60. 
A correção destes exercícios estará disponível na próxima aula. Faremos a correção de 
apenas algumas páginas para que você tenha mais tempo de realizar suas tarefas. Na aula de 
amanhã – 26/03/20 faremos a correção das páginas 52, 54 e 57. Bom trabalho! 
 
 

Quinta-feira – 26/03/20 
Correção das páginas 52, 54 e 57. 
Página 52 
https://drive.google.com/file/d/1K2XTepS7UcSdlJU8tLLyJ7qWXiIDUXyl/view?usp=sharing 
 
Página 54 
https://drive.google.com/file/d/1U_3jJjjRz_lvV--qqj2neqlISdWC1qdS/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1K2XTepS7UcSdlJU8tLLyJ7qWXiIDUXyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U_3jJjjRz_lvV--qqj2neqlISdWC1qdS/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
Página 57 
https://drive.google.com/file/d/1fSetfTA3mgISJryfz0OfYm-JymACcFmh/view?usp=sharing 
 
 
Recursos para as aulas: - Livro didático e caderno. 
 
 
Encontro (s) online:  
 
4º Ano A – 8h30min. 
 
4º ANO B: - 9h45min 
 
4º Ano C– 13h30mim. 
 
 
Orientações: Assistam os vídeos, façam os exercícios e anotem suas dúvidas para 
conversarmos durante nossos encontros no zoom. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 

https://drive.google.com/file/d/1fSetfTA3mgISJryfz0OfYm-JymACcFmh/view?usp=sharing

