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3º ANO B 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

 

13:15* 

 

 

CIÊNCIAS  

- Realizar as atividades no livro de Ciências (páginas 52 e 53). 

- Realizar o questionário no caderno de Ciências (siga as orientações abaixo). 

 

 

14:00* 

 

PORTUGUÊS 

- Videoaula: https://youtu.be/UJ2gOqryYAQ  

- Realizar as atividades no livro de Português (páginas 140, 141, 142, até o exercício 

6 da página 143). 

 

  14:45* 

 

Videoaula de MÚSICA: https://youtu.be/rDkQXEd6RoM  

Vídeo de homenagem: https://youtu.be/Uop8PILy_RI 

 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche 
 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online CIE/PORT– Professora Tatiana: https://meet.google.com/usa-ztyt-ewv 

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 e do caderno de Ciências, com 

muito capricho, atenção e organização. 

 

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

 

 

 

https://youtu.be/UJ2gOqryYAQ
https://youtu.be/rDkQXEd6RoM
https://youtu.be/Uop8PILy_RI
https://meet.google.com/usa-ztyt-ewv
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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 4: ANIMAIS INVERTEBRADOS 

 Animais que não têm ossos, como crânio e coluna vertebral, são chamados 

de invertebrados. 

 Os invertebrados terrestres vivem em diversos tipos de ambiente, desde as matas até os 

desertos. 

 No solo: Muitos invertebrados podem ser encontrados debaixo de pedras ou 

folhas caídas, como o tatuzinho-de-quintal.  

 No ar: Os únicos invertebrados que têm asas são os insetos. Eles voam para fugir de 

outros animais, para se alimentar, para encontrar abrigo ou um lugar para depositar seus 

ovos, por exemplo.  

 Insetos sociais: Insetos como as abelhas, as formigas e os cupins podem viver em 

grupos grandes, em que cada indivíduo tem uma função coletiva, formando uma 

sociedade. 

 Muitos invertebrados são aquáticos. Alguns vivem na água doce de rios, lagos, represas 

e lagoas. Também existem os que vivem na água salgada de mares e oceanos. 

 Invertebrados parasitas: Seres vivos que vivem fora ou dentro do corpo de outro ser vivo 

causando-lhe prejuízo são chamados parasitas. Pulgas, piolhos e carrapatos são 

parasitas dos seres humanos e de outros animais, como cachorros e vacas.  

 Os invertebrados são muito importantes para o ambiente. Eles se relacionam com outros 

seres vivos e com elementos não vivos. 
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Antes de iniciar as atividades no caderno de Ciências, coloque o título e a data de hoje. 

Título: Animais Invertebrados 

Data: Juiz de Fora, 22 de julho de 2020 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Minhoca, joaninha e barata fazem parte do grupo dos animais que não possuem crânio 

nem coluna vertebral. Como chamamos esse grupo? 

a) (    ) Anfíbios. 

b) (    ) Animais invertebrados. 

c) (    ) Peixes. 

d) (    ) Animais vertebrados. 

 

2) Os escorpiões são animais invertebrados que podem injetar veneno. Eles passam o dia 

em lugares escuros, e embaixo de pedras ou em buracos no chão. 

 

a) O desenho abaixo mostra como o ilustrador imaginou que seria o interior de um escorpião. O 

que há de errado nesse desenho?  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3) A veterinária está analisando a radiografia de um gato. No exame, é possível identificar 

a coluna vertebral do gato. 

 

Se esse mesmo exame fosse feito em outros animais,  

não seria possível encontrar vértebras:  

 

a) (     ) Na minhoca. 

b) (     ) Na vaca. 

c) (     ) Na pomba. 

d) (     ) No peixe.  
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MÚSICA 

 

Professor Thales Tácito 

 

 

 

 

 

 

Atividade:   

- Dia do AMIGO  

- Vídeo musical educativo/homenagem  

- Jogo Musical “Amigos da Disney” 

 

 

Objetivos: 

- Desenvolver afetos através da música; 

- Desenvolver senso de coletividade e de pares; 

- Adquirir o desenvolvimento do “ouvido musical” e memória musical; 

- Aprender a assimilar imagens através de seus sons; 

- Adquirir interesse por determinado estilo musical; 

- Estimular a prática musical sadia; 

- Estimular o jogo saudável como ferramenta do desenvolvimento humano; 

- Despertar prazer pelo lúdico; 

- Estimulara musicalidade. 

 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

- Assista ao vídeo de homenagem: https://youtu.be/Uop8PILy_RI  

 

https://youtu.be/Uop8PILy_RI

