TRABALHOS PARA NOTA –
3° TRIMESTRE – 4º ano

LIVRO PARADIDÁTICO:
(CONFORME ENVIADO VIA CLASSAPP: “A BOLSA AMARELA”, de LYGIA BOJUNGA).

- Data: 19/10 – Valor: 2,0 – ATIVIDADE PRÁTICA, EM DUPLA, EM SALA DE
AULA.
- Data: 19/11 – Valor: 6,0 – ATIVIDADE INDIVIDUAL.
OBS.: TRAZER O LIVRO PARA AS ATIVIDADES.

GEOGRAFIA:
- Data: 18/10 – VALOR: 3,0 – A TRANSFORMAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS.
Siga os passos a seguir:






Observe alguns alimentos industrializados que você tem em casa.
Escolha um produto.
Pesquise as matérias-primas do produto que você escolheu, suas origens,
como elas são transportadas e como são transformadas no produto.
Em uma folha de sulfite, elabore uma história em quadrinhos (COM 6
QUADRINHOS), utilizando as informações que você pesquisou.
Será avaliado: a pesquisa, os detalhes das informações solicitadas nos
quadrinhos, o capricho e a organização.

- Data: 08/11 – VALOR: 5,0 – (2,0 - anotações trazidas de casa, 1,0 participação na atividade e 2,0 - apresentação) – CONSUMO CONSCIENTE.
No caderno, com cabeçalho, trazer anotações da sua opinião e da sua família
sobre:









O que é consumismo?
O que é consumo consciente?
Por que comprar?
O que comprar?
Como comprar?
De quem comprar?
Como usar?
Como descartar?

 O que é desperdício para vocês?
Em sala de aula, os alunos serão organizados em pequenos grupos para
socializar suas opiniões e apresentá-las.

HISTÓRIA:
- Data: 20/10 – VALOR: 4,0 – (1,0 - material, 2,0 - texto e 1,0 - apresentação) –
FLORESTA AMAZÔNICA.
Trazer material de pesquisa para o texto que será elaborado em sala de aula, em
grupos. IMPORTANTE: VOCÊ DEVERÁ LER EM CASA O MATERIAL QUE ESTÁ
TRAZENDO.
 ASSUNTO PARA PESQUISA: A preservação da Floresta Amazônica e a
biodiversidade da Floresta Amazônica.
- Data: 10/11 – VALOR: 4,0 – (1,0 - material, 2,0 - cartaz e 1,0 - apresentação) –
GLOBALIZAÇÃO.
Trazer frases, imagens e pequenos textos sobre a globalização para elaborar, em
dupla, em sala de aula, um cartaz que será apresentado com explicações sobre o
tema.

ORGANIZEM-SE COM ANTECEDÊNCIA... PASSE AS DATAS
PARA SUA AGENDA... FAÇA TUDO COM DEDICAÇÃO!!!
OBRIGADA, Professora Dani.

