
 
 

 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de realização das atividades: Carga Horária: 

3º ano 07/05 a 13/05 3 horas 

Componente Curricular 

Central: 

Componente(s) Curricular(es) 

Participante(s): 

Professor: 

Ciências Português – Matemática   Rosalba E C de Almeida 

,Caroline Musskopf,Ticiane 

Schaefer, Gisele Veiga, Elis 

Ângela Wegner, Cláudia 

Cappelletti , Marisa Salete 

Ribeiro Borges Zotto e  

Andrielly Moraes . 

Tema da Aula: 

O Corpo Humano. 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular) 

Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade 

humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências 

da Natureza e às suas tecnologias.  

 

Objetos de Conhecimento 



 
 

 

Identificar as principais partes do corpo humano: cabeça, tronco e membros 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 

Caçador) 

(EF03CI06.1) Identificar As principais partes do corpo humano, cabeça, tronco e membros.  

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Acesso a plataforma online de atividades, atividades impressas, folhas de ofício, papel pardo, 

canetinha, giz de cera, tinta  guache, lápis de cor, lápis preto, borracha e alguns livros ou revistas 

para recorte. 

Avaliação: 

A avaliação desta atividade não presencial será realizada através da participação dos estudantes, 

da leitura e interpretação das atividades propostas na plataforma e respostas às questões que 

serão registradas e arquivadas para posterior entrega aos professores 

Referencial: 

Base Nacional Comum Curricular, Base Municipal de Caçador. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ALUNOS 

 

SEGUNDA – FEIRA: Dia 07/05 - PORT/CIÊ 

 

Realização das atividades 1 a 6 

 

Atividade 1 

Nosso corpo é formado por três partes: CABEÇA – TRONCO – MEMBROS. Os membros são 

divididos em superiores e inferiores. 

Escreva as frases abaixo, trocando os desenhos por palavras: 



 
 

 

 

 

Atividade2  

 

Agora, com a ajuda de um responsável desenhe seu corpo no chão. Você pode fazer isto com 

papel, papelão, lápis, giz, tinta guache ou qualquer outro material que tiver em casa. Em seguida, 

localize as partes do seu corpo nele. 

Uma dica: que tal fazer um vídeo e enviar para a sua professora? 

 

Atividade 3  

Cada parte do nosso corpo e dividida em partes menores. Existem também alguns órgãos que 

ficam dentro do nosso corpo que são responsáveis pela nossa respiração, digestão dos alimentos 

que comemos, armazenam a nossa urina “xixi”, armazenam as nossas fezes “cocô”. 

 

Leia os nomes das partes do corpo e escreva de acordo com o modelo, no quadro abaixo: 



 
 

 

                                     

Atividade 4 

Agora que você já está craque e conhece todas as partes de seu corpo. Encontre algumas delas 

no Caça-palavras abaixo.  

Uma dica: que tal pedir ajuda para o seu responsável e ele cronometrar o seu tempo? Vamos lá? 

                  

Atividade 5 

Assinale as alternativas que tenham no plural (mais de um) em seu corpo: 

(      ) olho                                       (       ) dedo                                            (       ) barriga 

(      ) nariz                                      (       ) cabeça                                         (       ) braço 

(      ) orelha                                   (       ) umbigo                                        (       ) pé 



 
 

 

(      ) boca                                      (       ) perna                                           (       ) pescoço 

 

Atividade 6  

Que tal criar um novo amigo neste momento de isolamento?  

Com a ajuda de revistas, jornais, panfletos e outros, recorte e construa seu novo amigo. Ah, não 

esqueça de lhe dar um nome. Veja o exemplo: 

                                                                      

 

SEGUNDA– FEIRA: Dia 11/05 - MAT/GEO 

TERÇA-FEIRA – Dia 12/05 – PORT/MAT 

QUARTA-FEIRA – Dia 13/05 – PORT/HIST 

QUINTA-FEIRA – Dia 08/05 – PORT/MAT 

 

 

 

 

 

 

 

 


