SEMANA DE 13 A 17 DE DEZEMBRO

AULA 1

 Caderno de Ciências;
 Vídeo:
10
dicas
para
cuidar
do
meio
https://www.youtube.com/watch?v=Ekbd_hSQOhc

ambiente

-

 Estojo completo.

Material
Desenvolvimento da aula:
Aula híbrida

Na aula de hoje sua professora apresentará um vídeo mostrando 10
hábitos e atitudes de cuidado com o nosso planeta. Após a apreciação do
vídeo, será feito uma roda de conversa para que você reflita e coloque suas
opiniões a respeito do que foi apresentado. Lembre-se nosso planeta é
nossa casa!
Em seu caderno de Ciências você deverá representar, por meio de desenho,
um dos cuidados que devemos ter como o planeta Terra. Sua produção será
compartilhada com os colegas na próxima aula.
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AULA 2



Caderno de Ciências;



Quiz – Meio ambiente;



Estojo completo.

Material
Desenvolvimento da aula:
Aula híbrida

 Na aula de hoje você irá compartilhar com os seus colegas a produção
que foi realizada na aula anterior. Aproveite essa oportunidade para se
posicionar com um agente transformador em busca da preservação do
meio ambiente.
 Vamos colocar em prática o que aprendemos a respeito dos cuidados
com o meio ambiente por meio de um Quiz.
https://wordwall.net/pt/resource/17283241/portuguese-language/comocuidar-do-meio-ambiente-turmas-21-e
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AULA 3


Folha A4,



40 cm de fita de cetim;



Estojo completo.

Material
Expectativas de aprendizagem:
Aula híbrida

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos;
 Coordenar habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.
 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, etc.
 Compreender a necessidade dos cuidados com o nosso planeta.
 Formar cidadãos conscientes para um mundo melhor.

Desenvolvimento da aula:
Confeccionando uma medalha
 . Na aula de hoje você irá confeccionar uma medalha de protetor do
meio ambiente. Acompanhe a explicação de sua professora e sinta-se
recompensado pelos bons hábitos que pratica.
Segue sugestão para confecção da medalha.
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