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Ciências em Ação
Sejam muito bem-vindos, queridos alunos! Acompanhem nosso roteiro de estudo que será
explorado no dia do nosso meet, para isso, basta acessar nossa videoaula.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/20 (segunda-feira) – Aula pelo meet:
➢ Aula no Meet
Na aula online, iremos relembrar oralmente os conceitos trabalhados no livro 1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Construção do instrumento musical *(Essa atividade precisará do suporte de um adulto)* produzir em aula no meet.
Hoje iremos relembrar uma das famílias dos instrumentos musicais. Será que você se lembra de qual
família pertence o instrumento que iremos criar? Para essa atividade, você irá precisar dos seguintes
materiais:
- 1 garrafa pet
- Um pedaço de sacola descartável;
- 1 tampinha de garrafa pet;
- Uma faca;
Passo a passo
• Corte a parte superior da garrafa, como se fosse fazer um funil;
• Corte em quadrado um pedaço da sacola descartável;
• Faça um furo redondo com a faca na tampinha. (Peça a ajuda de um adulto)
• Coloque o pedaço da sacola cortada na “boca” da garrafa, em seguida, prenda com a tampinha da
garrafa, fechando-a. E pronto, está pronto seu instrumento.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atividade de Natal
O Natal vem aí! Muitas coisas passamos por esse ano e talvez o Natal de muitos será bem
diferente. Mas, não podemos nos esquecer desse momento fraterno entre
amigos e família. Veja o que iremos construir de Natal.
- Ficha da árvore da Amizade – Imprimir para a aula do meet.
- Construção da árvore de Natal – Você vai precisar:
*3 palitos de picolé;
*Canetinha, tinta e pincel para colorir
*Cola branca;
*Pedaço de barbante;
*Objetos para decorar (bolinhas, miçangas, paetê...)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/11/20 (quarta-feira) – Videoaulas:
Videoaula contida no canal do YouTube. Acesse pelos links:
- Bio é vida – Ciências – O som parte 1 - https://www.youtube.com/watch?v=-2H0fFeSbJs
- Bio é vida – Ciências – O som parte 2 - https://www.youtube.com/watch?v=-2H0fFeSbJs
Bons estudos!

