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SEMANA DE 6 A 10 DE DEZEMBRO 

 

 

 

 AULA 1 

 
Material 

▪ Estojo completo. 

▪ Folha de papel.  

 
Aula híbrida 

 

Objetos de conhecimento:  

✓ Os meios de transporte. 

✓ Os meios de comunicação. 

 

Expectativas de aprendizagem:  

✓  Identificar diferentes meios de transporte e suas características. 

✓ Reconhecer a importância de respeitar as leis de trânsito.  

✓ Reconhecer o que são meios de comunicação e sua importância para 

a conexão entre os lugares.  

✓ Reconhecer a importância de usarmos a internet com segurança e 

responsabilidade.   

 

Desenvolvimento da aula:  

• Vídeo - Música: https://www.youtube.com/watch?v=AlH-BTDX22Q 

• O que é, o que é? 

https://www.youtube.com/watch?v=PPHsCtNg7E8  

 

• Confeccionar um jogo para revisar os conteúdos estudados.  

Confecção de um Jogo da Memória sobre Meios de Transporte ou 

Meios de Comunicação.  

 

Tarefa de

 

*** 

https://www.youtube.com/watch?v=AlH-BTDX22Q
https://www.youtube.com/watch?v=PPHsCtNg7E8
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AULA 2 

 
Material 

✓ Estojo completo. 

✓ Avaliação de História e Geografia (Retrabalho).  

 
Aula híbrida 

 

Objetos de conhecimento:  

✓ Os meios de transporte. 

✓ Os meios de comunicação.  

 

Expectativas de aprendizagem:  

✓  Identificar diferentes meios de transporte e suas características. 

✓ Reconhecer a importância de respeitar as leis de trânsito.  

✓ Reconhecer o que são meios de comunicação e sua importância para 

a conexão entre os lugares.  

✓ Reconhecer a importância de usarmos a internet com segurança e 

responsabilidade.   

 

Desenvolvimento da aula:  

Fazer o retrabalho da  avaliação de História e Geografia.  

 

 

AULA 3 

 
Material 

✓ Caderno de História e Geografia. 

✓ Estojo completo. 

 

 
Aula híbrida 

Objetos do conhecimento: 

✓ Unidades 8 e 9. 

Expectativas de aprendizagem: 

✓ Conhecer e identificar os principais e mais comuns meios de transporte. 

✓ Aprender as regras e leis de trânsito. 

✓ Reconhecer os sinais de trânsito (faixa de pedestre, semáforo). 

Desenvolvimento da aula: 

         Após relembrar o que estudamos sobre os meios de transporte, o aluno irá 

relacioná-los, com ajuda do professor, aos diferentes lugares e necessidades de que 

os utiliza. Por exemplo, pessoas que moram em lugares que ficam a médias 

distâncias dos seus trabalhos, precisam usar um ônibus, trem ou carro para se 

locomoverem. Pessoas que moram em outros países ou estados e que precisam se 

locomover por longas distâncias, utilizam normalmente  o avião, pois é um 

transporte para encurtar longas distâncias. Pessoas que moram, por exemplo, em 

ilhas ou em lugares às margens de rios usam algum tipo de transporte aquático, 
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como barcos e botes. Os navios são utilizados para percorrer longas distâncias e 

transportar cargas.  

 

✓ Caderno de História e Geografia 
Centro Educacional Sigma 
Brasília, Águas Claras____ de dezembro de 2021. 

Atividade de Observação 
 Observe a rua ou o bairro onde você mora e escreva 
sobre ele(a): Como é? O que existe lá? Como é o 
movimento de pessoas e de veículos por lá? Existem 
placas de trânsito? Quais?  
Após o registro, faça uma linda ilustração. 

 

 
Os conteúdos listados nos roteiros constituem uma previsão para a semana e podem sofrer     alterações. 

 


