
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 2ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – CIÊNCIAS  
 

AULAS DA SEMANA DE 30/ 03/ 2020 A 03/ 04/ 2020 
 
 
Professoras: Liliana e Thainá. 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos: As fases da Lua 
 
 
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 – 01/04/20 
Fases da Lua 
https://www.youtube.com/watch?v=e7SF0opk274 
 

 
Atividades:  
 

Quarta-feira – 01/04/20 
Correção das páginas 58, 59 e 60. 
Página 58 
https://drive.google.com/file/d/1J2aZrhTirjK1zj1Y-qvTdbkTLaODoNKj/view?usp=sharing 
 
Página 60 
https://drive.google.com/file/d/1yrWl_KD36JOMl_cIcJay8XkxV__dSIcd/view?usp=sharing 
 
Acesse o link acima e conheça um pouco mais sobre as fases da Lua. Depois, vá para o seu 
livro, faça a leitura dos textos e realize os exercícios. 
Hora de usar o livro - Fases da Lua– página 60 a 63. 
A correção destes exercícios estará disponível na próxima aula. Bom trabalho! 
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Quinta-feira – 02/04/20 
Fases da Lua – Correção das páginas página 61 a 63. 
Página 61 
https://drive.google.com/file/d/1GEI-Cfy1jYalKSvrTgcC8nqOZxa7jxmN/view?usp=sharing 
 
Página 62 
https://drive.google.com/file/d/1-vpuFia1OK3h0ImboTxTZNzwJULdu-ot/view?usp=sharing 
 
Página 63 
https://drive.google.com/file/d/1TWTTGgtEkVLcjWIyCIHbxlt2nGKCa5FS/view?usp=sharing 
 
Leia o texto “Viagem ao centro da Terra” das páginas 64 e 65, depois faça uma ilustração 
sobre ele em seu caderno. 
 
 
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!!! 
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