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3º ANO A 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

 

CIÊNCIAS 

- Videoaula: https://youtu.be/dt1GhxWASwU 

- Realizar as atividades no livro de Ciências (páginas 40 a 43).  

- Realizar a revisão e questionário abaixo no caderno de Ciências. 

 

14:00* 

 

PORTUGUÊS 

- Videoaula: https://youtu.be/69tVmJrzgu8 

- Realizar as atividades no livro de Português (páginas 104 a 106). 

 

14:45* 

 

 MÚSICA 

- Videoaula: https://youtu.be/L_zJXuaz_DQ 

 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche 
 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online CIÊN/PORT – Professora Rejane: https://meet.google.com/kvg-htxn-upt 

Para melhor organização das aulas, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno. 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

Dicas importantes 

 

 Realize as atividades dos livros de Ciências e Português com muito capricho e organização. 

 

  

 A correção das atividades será feita nas aulas online ao vivo de hoje. 

 

 

 

https://youtu.be/dt1GhxWASwU
https://youtu.be/69tVmJrzgu8
https://youtu.be/L_zJXuaz_DQ
https://meet.google.com/kvg-htxn-upt
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CIÊNCIAS 

 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Ciências; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Ciências. 

 

REVISÃO DE CIÊNCIAS 

Capítulo 3: Animais Vertebrados 

 Os animais podem ser separados em grupos, de acordo com determinadas características. 

 O crânio é uma caixa óssea que fica na cabeça e protege o cérebro. A coluna vertebral é 

formada por um conjunto de ossos alinhados chamados vértebras. O crânio, a coluna vertebral 

e os demais ossos do corpo formam o esqueleto. O esqueleto sustenta o corpo, ajuda na 

locomoção e protege os órgãos internos, como fígado, pulmões e coração. 

 Animais que possuem esqueleto como crânio e coluna vertebral são chamados 

animais vertebrados. Eles são classificados em cinco grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos. 

 Os peixes vivem em ambientes aquáticos, como mares, rios, lagoas e represas. A maior parte 

dos peixes tem o corpo coberto por escamas, e suas nadadeiras ajudam na locomoção embaixo 

d’água. 

 Os anfíbios são animais, em sua maioria, vivem dentro da água enquanto são filhotes. Quando se 

tornam adultos, passam a viver fora da água. 

 Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e se locomovem nadando, andando ou 

rastejando. Podem ter o corpo coberto: por escamas, como as serpentes; por placas duras, como 

os jacarés; ou por carapaças, como as tartarugas. 
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 As aves podem ser aquáticas e terrestres, mas todas respiram por pulmões.Todas têm penas, 

um par de asas, um par de pernas e um bico. As penas ajudam a manter o corpo desses animais 

aquecido e também a voar. 

 Os mamíferos mamam o leite produzido pela mãe. Os adultos têm alimentação 

variada. Geralmente, o corpo dos mamíferos é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a 

manter o corpo aquecido. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO 

1) Qual a função do esqueleto?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Enumere corretamente: 

 

1) Tubarão-martelo, sardinha.    (    ) Répteis             

2)  Salamandra, sapo.     (    ) Aves     

3) Lagartixa, sucuri.     (    ) Peixes 

4) Arara, pinguim.      (    ) Mamíferos 

5) Gata, capivaras.      (    ) Anfíbios 

 

3) Os animais podem ser classificados como anfíbios, peixes, insetos, répteis, entre outros. As 

classificações são realizadas de acordo com um conjunto de características semelhantes. 

Compare as características e identifique qual é comum nos mamíferos. 

 

a) (    ) Escamas. 

b) (    ) Bicos. 

c) (    ) Pelos. 

d) (    ) Brânquias. 
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MÚSICA 

 

Professor: Thales Tácito 

 

 

 

 

 

Atividade: 30-06 – Dia do Boi-Bumbá / Apreciação Musical 

 

Material necessário: 

- Desenho impresso (molde irá em anexo); 

- Elástico; 

- Material de colorir (lápis de cor, giz de cera, etc); 

- Tesoura sem ponta. 

 

Objetivos: 

- Desenvolver consciência musical e folclórica; 

- Trabalhar motricidade e criatividade; 

- Apresentar possibilidades de canções brasileiras; 

- Trabalhar elementos do folclore brasileiro; 

- Desenvolver noções de atenção, apreciação, reprodução e ritmo; 

- Estimular conhecimento histórico-musical e a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Assista às instruções do Tio Thales no link que está no roteiro.  

- Lenda do Boi Bumbá: https://youtu.be/CQ7ma59SBn8  

- Outra história do Boi Bumbá: https://youtu.be/tQdYPnCqWQs  

- Música do boi bumbá: https://youtu.be/YP3ZiI-dpLs  

- Máscara para colorir e cortar:  

 

https://youtu.be/CQ7ma59SBn8
https://youtu.be/tQdYPnCqWQs
https://youtu.be/YP3ZiI-dpLs
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