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Rotação por estações de Aprendizagem. A Rotação por Estações de 

Aprendizagem consiste em criar uma espécie de circuito dentro da sala de aula. 

Para saber mais sobre o Sistema Rotacional Clique aqui.  

Sassaki, Claudio. Para uma aula diferente, aposte na Rotação por Estações de 

Aprendizagem, Blog Tecnologia na Educação, 2016. Disponível 

em:<https://novaescola.org.br/conteudo/3352/blog-aula-diferente-rotacao-estacoes-de-

aprendizagem , com acesso em 22/12/2017. 

 

 

Como Medir a Altura: 3 Métodos:Organizando-se para tirar a medida;Medindo 

a altura de alguém manualmente; Medindo a altura de objetos com recursos 

tecnológicos clique aqui. 
Como medir a altura, Disponível em:<https://pt.wikihow.com/Medir-a-Altura>, com acesso 

em 22/12/2017. 

 

Unidade Legais de Medida: O Sistema Internacional de Unidades - SI  

As informações aqui apresentadas irão ajudar você a compreender melhor e a 

escrever corretamente as unidades de medida adotadas no Brasil.Clique aqui. 

Site do Inmetro, disponível 

em:<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.asp>, com acesso 

em 22/12/2017. 

 

 

Descobrindo o Metro quadrado: Obtemos o metro quadrado quando 

realizamos o cálculo de área de uma determinada  superfície. A unidade 

fundamental do metro quadrado é m². Para saber mais clique aqui. 

Site alunos onlin, disponível em: 

<http://alunosonline.uol.com.br/matematica/metro-quadrado.html>, com acsso 

em 22/12/2017. 

 

Tecnologia: Uma revolução em 3 dimensões 

Foi o próprio James Cameron quem disse: Avatar não é apenas um filme, é uma 

experiência. Revista Superinteressante, disponível em: acesse clicando aqui. 

Site Revista Superinteressante, Uma revolução em 3 dimensões, disponível 
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