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SEMANA DE 20 A 24 DE SETEMBRO 

 

 

AULA 1 

 

Material 

 Livro de Geografia. 

 Caderno de Geografia. 

 

Aula 
híbrida 

Objetos de conhecimento - Produção, circulação e consumo. Trabalho no 

campo e na cidade e conservação e degradação da natureza. 

Expectativa de aprendizagem: 

 Discutir o processo de produção e circulação de diversos produtos. 

 Comparar características de trabalhos. 

Desenvolvimento da aula: 

 Conversar com os estudantes sobre a relação entre trabalho e recursos 

naturais. Realizar um registro no caderno de Geografia. 

 Listar o que precisamos (instrumentos e conhecimentos) para cada 

modalidade de trabalho.  

 Conversar sobre como podemos obter conhecimento para cada tipo de 

trabalho. 

 Solicitar que os alunos preparem o caderno com margem e cabeçalho e 

respondam à QUESTÃO 1, individualmente, após a conversa sobre o exercício – 

Livro de Geografia, página 117. 

 Conversar com os alunos sobre os danos observados na fotografia. Fazer 

com eles percebam que a fabricação de automóveis envolve tecnologia, porém 

gera impactos ambientais, como a poluição do ar. Realizar a atividade da página 

118 do livro de Geografia. 

Tarefa de

 

 Estudar para a Avaliação. 
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AULAS  2 e 3 

 

Material 
 Estojo completo. 

 

Aula 
híbrida 

Desenvolvimento da aula 

 Aplicação da Avaliação:  

As avaliações serão publicadas na Plataforma Plurall e acontecerão no 
horário regular de aula: início às 7h45, para o turno matutino, e às 13h45, para o 
turno vespertino. As provas serão publicadas no dia anterior à sua aplicação, às 
18h, na Plataforma, para uma melhor organização da família. Solicitamos, porém, 
que orientem as crianças a realizarem a avaliação somente em sala, durante o 
horário de aula e na data prevista, com a presença da professora. Ressaltamos a 
importância desse trabalho para a construção da autonomia das crianças, bem 
como a fidedignidade dos processos avaliativos. 

Os alunos que estiverem na modalidade presencial farão a prova em 
sala, no horário de aula, sob a orientação da professora regente. Os alunos que 
estiverem na modalidade on-line, farão a prova em casa, no mesmo horário, 
juntamente com toda a turma. Solicitamos que as nossas crianças da modalidade 
remota mantenham a câmera aberta durante a avaliação e que não haja mediação 
da família nesse processo. 

Não haverá imputação de respostas na Plataforma. As avaliações 
realizadas na modalidade presencial serão corrigidas pelos nossos professores, 
respeitando os protocolos sanitários exigidos para o manuseio de materiais. 

Às famílias dos estudantes que fizeram a avaliação de casa, solicitamos o 
envio da avaliação: 

 

 Para a recepção da Unidade - Caso a família opte por entregar as 

avaliações físicas (impressas) na escola, solicitamos colocá-las em um 

único envelope, identificando-o com o nome do aluno, a série, a turma, o 
turno e a professora.  

 

 Por  e-mail - Foram criados e-mails para todas as turmas, para que as 

avaliações possam ser recebidas pelo(a) professor(a), impressas e 

corrigidas. Se possível, solicitamos escanear os documentos para o 

envio. Como sugestão, há aplicativos gratuitos, como o CamScanner e o 

Scanner PDF, que podem ajudá-los nesse processo. 

 

 As avaliações de Língua Inglesa devem ser enviadas para o(a) 

professor(a) desse componente, no e-mail disponibilizado. Todas as 

outras devem ser enviadas à professora regente da turma. Caso a opção 
seja pela entrega das avaliações na escola, solicitamos colocá-las todas 

em um único envelope. 

IMPORTANTE! 

As avaliações dos alunos na modalidade remota devem ser enviadas, de 
uma única vez, por e-mail, ou entregues na recepção da escola, em envelope 
identificado, conforme solicitado acima, até o dia 1º de outubro, às 19h. 

Tarefa de

 

 

 

 


