TRABALHOS AVALIATIVOS 2017 - 1° ANO A/B

1° BIMESTRE
NATUREZA E SOCIEDADE - Pirâmide alimentar.
JUSTIFICATIVA - Para termos um corpo e uma mente saudável, devemos ter
uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, carnes, cereais, vitaminas e
proteínas. Sendo a escola um espaço para a promoção da saúde, formação de
valores, hábitos e estilo de vida, a aplicação deste trabalho visa conscientizar
sobre a importância de uma boa alimentação e os benefícios que ela traz a vida
saudável.

ORIENTAÇÕES:
O aluno deverá pesquisar imagens de alimentos em casa e levar pra a escola.
Os alunos serão divididos em 2 grupos que deverão montar a pirâmide alimentar
posicionando corretamente os alimentos em cada divisão.
O aluno será avaliado nos seguintes aspectos: material completo para execução
do trabalho, posição correta dos alimentos, coletividade e capricho.
O trabalho será realizado em uma folha de papel pardo e deverá conter título em
destaque, marque de 3 cm, cabeçalho, nome do grupo, nome da professora e
turma.

2° BIMESTRE
NATUREZA E SOCIEDADE - Entrevista com um profissional e apresentação.
JUSTIFICATIVA - Considerando a política da educação complementar que
valoriza os temas transversais, o tema Profissões busca propor discussões que
valorizem os diferentes tipos de trabalho como forma de expressão cultural. Com
esses assuntos a serem estudados, a criança passará a conhecer o perfil do
profissional no mercado de trabalho atual, as diversidades de profissões e suas

contribuições na sociedade, favorecendo a construção da identidade pessoal
com novas perspectivas e projetos de vida.

DATA DA ENTREGA: 29/05/2017
ORIENTAÇÕES:
Os alunos deverão entrevistar um profissional seguindo um roteiro de questões.
A entrevista deverá ser registrada com uma imagem em anexo e deverá ser
preenchida com a letra do aluno.
Sugestão (Faça um rascunho para não haver rasuras no trabalho)

ROTEIRO
1 - Qual seu nome?
2 - Qual a sua idade?
3 - Qual a sua formação?
4 - Qual a sua profissão?
5 - Há quanto tempo você trabalha ou trabalhou?
6 - Você gosta do que faz?
7 - Você lembra do seu primeiro emprego? O que você fazia?
8 - Que atividade você mais gosta de fazer no seu trabalho?
9 - Tem alguma atividade que você não gosta de realizar no seu trabalho? Qual?
10 - Em sua opinião o que não pode faltar no ambiente de trabalho?

Lembramos: Os trabalhos que forem entregues após a data limite, serão
corrigidos, mas não receberão pontuação. Podem ser enviados com até 15
dias de antecedência da data estabelecida.

3° BIMESTRE
NATUREZA E SOCIEDADE - Árvore genealógica
JUSTIFICATIVA - Trabalhar a identidade, o seu eu e seu primeiro grupo social,
ajuda as crianças a perceberem que eles têm uma história de vida e é parte
atuante no mundo em que vivem.

DATA DA ENTREGA: 11/09/2017

ORIENTAÇÕES:
O trabalho deverá ser feito em cartolina inteira branca, com bordas de 3 cm,
cabeçalho completo no canto superior esquerdo, título centralizado em destaque
e deverá ser todo manuscrito em letra cursiva pelo aluno.
A árvore genealógica deverá constar o parentesco até o bisavô (a) e conter no
mínimo 4 fotografias. O local que não apresentar foto deverá ser desenhado.

Lembramos: Os trabalhos que forem entregues após a data limite, serão
corrigidos, mas não receberão pontuação. Podem ser enviados com até 15
dias de antecedência da data estabelecida.

4° BIMESTRE
NATUREZA E SOCIEDADE - Terrário
JUSTIFICATIVA - Por acreditar que a escola é um veículo com grandes poderes
de transmissão de pensamento e também auxiliadora no processo de
construção de conhecimento, esse trabalho apresenta propostas de aula a
serem desenvolvidas na turma, sobre o ciclo da água e a importância dela para
as plantas.
Podemos observar o ciclo da água num recipiente fechado, mas podemos
também observar o ciclo da água no terrário, com plantas vivendo nele.
Para tanto resolvemos propor aos alunos a construção de um terrário para que
seja feita a observação de alguns desses aspectos, como germinação, ciclo da
água na natureza e respiração dos vegetais.
O presente trabalho se propõe, dentro de uma perspectiva interdisciplinar,
desenvolver atividades relacionadas aos aspectos que envolvem a construção

de um ambiente fechado e de fácil visualização e entendimento sobre o ciclo da
água.

DATA DA ENTREGA: 21/11/2017
ORIENTAÇÕES:
Os alunos deverão montar um terrário seguindo as orientações abaixo.
O terrário deverá no dia da entrega estar com a muda visível e não em forma de
semente. Sugestão de planta (suculentas).

Junto com o terrário deverão entregar uma parte escrita explicando sobre
a sua planta ( nome / origem / plantio)
A parte escrita deverá ser feita em folha de papel almaço, seguindo as
orientações abaixo:




Capa: com borda de 1cm, título centralizado e em destaque, cabeçalho
completo no canto superior esquerdo, deverá ter 1 imagem impressa que
represente o título do trabalho.
TODO o trabalho deverá ser manuscrito com letra cursiva pelo(a)
aluno(a).



Deverá conter no mínimo 2 e no máximo 4 imagens impressas de acordo
com o trabalho.

Valor: 3,0. Sendo distribuído da seguinte maneira:
 1,5 – Terrário;
 1,5 – Conteúdo apresentado por escrito.
Lembramos: Os trabalhos que forem entregues após a data limite, serão
corrigidos, mas não receberão pontuação. Podem ser enviados com até 15
dias de antecedência da data estabelecida.

