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Páginas 8 a 11 do livro do 

estudante 

Características e desenvolvi-

mento dos animais (biodiversi-

dade animal, asas, antenas, 

pernas) 

 

 

Exercitar o foco e a atenção (para o estudo dos 

assuntos que serão explorados durante o bimestre). 

 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos 

temas que serão estudados: biodiversidade animal, 

animais do jardim, pequenos animais, partes do corpo 

dos animais.  

 

Fazer uma exploração inicial do assunto “Biodiversida-

de” ao explorar jardins do entorno escolar ou de casa, 

procurando por animais. 

Páginas 12 a 15 do livro do 

estudante 

Características e desenvolvi-

mento dos animais (biodiversi-

dade animal, asas, antenas, 

pernas) 

 

 

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de 

vida (o que comem, como se reproduzem, como se 

deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente 

próximo. 

 

Selecionar e produzir imagens para ilustrar a diversi-

dade animal. 

 

Observar animais e imagens de animais. 

 

Preencher fichas de descrição de alguns animais. 

 

Comparar diferentes animais. 

 

Escrever pequenos textos descritivos sobre os animais 

que estão sendo estudados. 

Páginas 16 e 19 do livro do 

estudante 

Características e desenvolvi-

mento dos animais (biodiversi-

dade animal, sistemata, asas, 

antenas, pernas) 

 

 

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de 

vida (o que comem, como se reproduzem, como se 

deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente 

próximo. 

 

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar 

grupos com base em características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, 

antenas, patas etc.). 

 

Conhecer o trabalho de um sistemata. 

 

Reconhecer critérios utilizados para agrupar animais. 

 

Fazer agrupamentos de animais.  
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Páginas 22 e 23 do livro do 

estudante 

Características e desenvol-

vimento dos animais 

(biodiversidade animal, ciclo 

de vida, fase do desenvolvi-

mento, metamorfose, 

vertebrado) 

 

 

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de 

vida (o que comem, como se reproduzem, como se 

deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente 

próximo. 

 

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos 

com base em características externas comuns (presença 

de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas 

etc.). 

 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos 

temas que serão estudados: diversidade animal, 

desenvolvimento animal e vertebrados.  

 

Fazer uma exploração inicial do conceito “vertebrado”, 

por meio da prática de um jogo de baralho da “diversi-

dade animal”. 

Páginas 24 a 27 do livro do 

estudante 

Características e desenvol-

vimento dos animais 

(biodiversidade animal, ciclo 

de vida, fase do desenvolvi-

mento, metamorfose) 

 

 

(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações desde o 

nascimento que ocorrem em animais de diferentes 

meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. 

 

Conhecer diversos modos de reprodução de animais. 

 

Explicar o que é a metamorfose de um animal. 

 

Exemplificar casos de metamorfose animal. 

 

Relacionar o conceito de “biodiversidade” com o 

conceito de “desenvolvimento animal”. 

 

Comparar o desenvolvimento de diferentes seres vivos. 

 

Focar a atenção no desenvolvimento humano.  

 

Reconhecer e comparar diferentes fases de desenvolvi-

mento do ser humano. 

 

Reconhecer mudanças relacionadas ao desenvolvimento 

que vem ocorrendo comigo mesmo. 

 

Assumir como era meu corpo e o que conseguia fazer 

com autonomia em diferentes períodos da minha vida 

pregressa. 

 

Explicitar o que imagino que ocorrerá comigo no futuro, 

em termos de desenvolvimento biológico. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 3º ano 

1º bimestre – Quadro bimestral 
U

n
id

ad
e

 1
 

Páginas 28 a 31 do livro do 
estudante 

Características e desenvol-

vimento dos animais 

(vertebrado, mamífero, ave, 

réptil, anfíbio, peixe, pelo, 

pena, escama, coluna 

vertebral, crânio) 

 

 

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos 

com base em características externas comuns (presença 

de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas, 

etc.). 

 

Reconhecer animais vertebrados. 

 

Identificar o crânio e a coluna vertebral de diferentes 

animais. 

 

Sintetizar informações sobre animais vertebrados em 

esquemas. 

 

Escrever pequenos textos sobre determinados grupos de 

animais vertebrados. 

 

Agrupar animais vertebrados. 

 

Comparar mamíferos e aves. 

 


