
 

 

 

  

 
 

                                                
SEMANA DE 20 A 24 DE SETEMBRO 

 

 

AULA 1 

 
Material 

 Agenda. 

 Estojo completo. 

 Livro de Ciências. 

 
Aula 

Objeto de conhecimento: Medidas de tempo, distância e velocidade. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas de 

tempo e distância. 

 Compreender o significado de VELOCIDADE. 

 Entender como é feita a medida de intervalos de tempo e de distância. 

Desenvolvimento da aula:  

 Retomar e revisar os conteúdos de MEDIDAS DE TEMPO, DISTÂNCIA e 

VELOCIDADE no caderno de Atividades de Ciências, páginas 34 a 36. 

 Hora da diversão: Quiz. 

Tarefa de

 

 

*** 

 

AULA 2 

 
Material 

 Agenda. 

 Estojo completo. 

 Livro de Ciências. 

 
Aula 

Objetos de conhecimento - Medidas de tempo, distância e velocidade. O Sol com 

referência de tempo e localização. 

 



 

 

 

 

Expectativas de aprendizagem: 

 Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas de 

tempo e distâncias. 

 Compreender o significado de VELOCIDADE. 

 Entender o Sol como referência de tempo e localização. 

Desenvolvimento da aula:  

 Correção coletiva - Conteúdos de MEDIDAS DE TEMPO, DISTÂNCIA e 

VELOCIDADE no caderno de Atividades de Ciências, páginas 34 a 36.  

 Realizar as atividades do caderno de Atividade de Ciências, páginas 37 e 38. 

 Exibir o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=q1WytQXl-uI e explicar 

como se orientar a partir do Sol. 

 Realizar as atividades propostas nas páginas 134 a 137. 

Tarefa de

 

 

*** 

AULA 3 

 

 
Material 

 Agenda. 

 Estojo completo. 

 Livro de Ciências: Caderno de Atividades. 

 
Aula 

Objetos de conhecimento - Compreender que a passagem do tempo exerce 

influência sobre os seres vivos e como o movimento de rotação da Terra está 

relacionado ao modo como os seres humanos organizam o tempo em horas e 

dias. Entender que, por causa da rotação da Terra, é possível avistar o Sol em 

diferentes posições, ao longo do dia, e que esse movimento do Sol possibilita a 

observação no céu dos pontos cardeais.  

Expectativas de aprendizagem: 

 Entender a importância da contagem das horas e dos dias. 

 Compreender como se mede o tempo. 

 Observar a posição do Sol em diferentes horas do dia. 

 Identificar os pontos cardeais LESTE, OESTE, NORTE e SUL com base nas 

posições do Sol. 

Desenvolvimento da aula: 

 Realizar a leitura das atividades do livro Caderno de Atividades, páginas 

39 a 41.  

 Correção coletiva das atividades, em sala de aula. 

Tarefa de

 

 Estude para a Avaliação de Língua Portuguesa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1WytQXl-uI

