
DISCIPLINA: Ciências PROFESSOR(A): Flávia, Valéria, Luciana e Adriana. 

  
 

    
 

 

  

 

 Reserve um lugar silencioso em sua 
casa para estudar; 

 Realize as atividades de casa 
diariamente; 

 Estude, no mínimo, uma hora por dia; 

 Não deixe de tirar as suas dúvidas 
com os seus professores. 

 Se precisar visite os vídeos que 
utilizamos em sala, os links estão nos 
roteiros de aula. 

 https://www.youtube.com/watch?v=
Pte3NeYcb-k 
 
 

 Livro de ciências  
 Unidade 7 – Planeta Terra, nossa 
casa! 
 Cap. 1 páginas 134 a 138. 
 Cap. 2 páginas 139 a 145. 
 Cap. 3 páginas 146 a 149. 
 Vamos recordar? Páginas 150 e 151. 
 
 Livro de lição de casa - páginas 42, 43 
e 44. 
 

 Estudar pelas atividades realizadas no 
caderno. 

Data da avaliação: 15/10/2021 
 

Planeta Terra nossa casa! 

 O formato e a superfície da Terra. 

 A água no planeta Terra. 
- Água líquida ; 
- Água sólida; 
- Vapor. 

 A camada de ar que envolve a 
Terra. 

 
 

 Identificar características da Terra 
(como seu formato esférico, a 
presença de água, solo etc.) com 
base na observação, manipulação 
e comparação de diferentes 
formas de representação do 
planeta (mapas, globo, fotografias 
etc.). 

 Observar, identificar e registrar os 
períodos diários (dia e/ou noite) 
em que o Sol, demais estrelas, Lua 
e planetas estão visíveis no céu. 
 

Av1: Dicas para estudo Av1: Onde estudar? Conteúdos: Av1 
Habilidades exigidas: 

3º trimestre 

ROTEIRO DE ESTUDOS 3º TRIMESTRE / 2021 

ANO:      3° ano          TURMA: 31,32,33 e 34 

Av2: Onde estudar? 

 Livro de ciências: 
 Unidade 8 – Olhando para o céu. 
 Cap. 1 páginas 154 e 155 – 98 e 99. 
 Cap. 2 páginas 156 a 163. 
 Cap. 3 páginas 164 a 167. 
 Cap. 4 páginas 168 e 169. 
 Recordando páginas 170 e 171. 

 Livro de lição de casa - páginas 45 a 48. 
 

 Estudar pelas atividades realizadas no 
caderno. 

Av2: Dicas para estudo 

 Reserve um lugar silencioso em sua 
casa para estudar; 

 Realize as atividades de casa 
diariamente; 

 Estude, no mínimo, uma hora por dia; 

 Não deixe de tirar as suas dúvidas com 
os seus professores. 

 Se precisar visite os vídeos que 
utilizamos em sala, os links estão nos 
roteiros de aula. 

Conteúdos: Av2 

Data da avaliação: 19/11/2021 
 

Olhando para o céu. 

 O céu. 
- Céu diurno. 
- Céu noturno. 

 Os astros no céu. 
- Estrelas. 
- Planetas. 
- Satélites naturais. 

 Seres vivos do dia e da noite. 
 - Seres de hábitos diurnos. 
 - Seres de hábitos noturnos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pte3NeYcb-k
https://www.youtube.com/watch?v=Pte3NeYcb-k


Av3 – trabalhos pedagógicos – 3° trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 

 

 

     
 

     

 
 

 Organização; 

 Capricho na confecção 
do material para a feira de 
ciências. 

 Apresentação no dia da 
Feira. 

 Presença nas aulas e na 
confecção do material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organização; 

 Capricho na confecção 
do material para a feira de 
arte e cultura. 

 Apresentação no dia da 
Feira. 

 Presença nas aulas e na 
confecção do material. 

 

 

 
 

Valor: 1,5 pontos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor: 1,5 pontos. 

 

 
Apresentação dia 25/09 
 
 
A conclusão do trabalho 

será na apresentação da Feira 
de Ciências que acontecerá 
no dia 25/09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação dia 06/11 
 
 
A conclusão do trabalho 

será na apresentação da Feira 
de Arte e cultura que 
acontecerá no dia 06/11. 

 

 
 

O trabalho será realizado 
em sala, juntamente com a 
professora regente e os 

demais professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O trabalho será realizado 
em sala, juntamente com a 
professora durante o mês de 
outubro. 

 

 
Feira de Ciências 
 
Tema: O conhecimento que 
transforma. 
 
Confecção de: 
 

 Cartazes; 

 Folders; 

 Informativos; 

 Receitas; 

 Materiais de divulgação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAC – Feira de Arte e 
Cultura 

 
Trabalho desenvolvido para 
apresentar na Feira de Arte e 
Cultura. 

 


