Centro Educacional Nosso Fruto
Trabalhos Avaliativos – 2º Ano – 2017

Trabalho de História: 2º Bimestre
Valor: 3,0 pontos

Data da Entrega: 29 de maio 2017

Título: Meios de comunicação. ( Formas de receber e transmitir informações)
Como elaborar: O trabalho deverá ser feito em cartolina inteira branca com bordas de (3 cm),
cabeçalho completo no canto superior esquerdo ou direito, título centralizado e em destaque e
deve ser manuscrito em letra cursiva pelo aluno (a).
Desenvolvimento: Os meios de comunicação são artifícios que permitem a comunicação entre
pessoas, contribuindo com o processo de transmissão de informações.
Pesquise imagens e escreva sobre a importância dos meios de comunicação para as
pessoas e faça uma comparação ao longo da história onde, o homem sempre desenvolveu
formas para se comunicar e chegando até a atualidade com o desenvolvimento tecnológico.
Você pode pesquisar em revistas, jornais, Internet e outras fontes.
Só não se esqueça de citar a fonte que você utilizou para a pesquisa.

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.

Professora: Flávia

Trabalho de Geografia – 3º Bimestre
Valor: 3,0 pontos.

Data da Entrega: 11 de setembro de 2017

Título: Os Meios de Transporte (Formas de locomoção de um lugar para outro)
Como elaborar: O trabalho deverá ser feito em cartolina inteira branca com bordas de (3 cm),
cabeçalho completo no canto superior esquerdo ou direito, título centralizado e em destaque e
deve ser manuscrito em letra cursiva pelo aluno (a).

Desenvolvimento: Seja na cidade ou no campo, na praia ou na fazenda, para passear,
trabalhar, ir à escola ou ao supermercado, é praticamente impossível imaginar nossa vida sem
algum meio de transporte.
Além de ser fundamental para transportar pessoas, os diversos meios de transporte são
importantíssimos para levar de um lugar para o outro, diversos tipos de carga, como alimentos,
matéria prima para produção de vários produtos, medicamentos etc. A partir disso, pesquise em
jornais, revistas ou na internet, toda a mudança ocorrida nos meios de transporte do passado até
os dias atuais. E não esqueça, capriche usando imagens ou desenhos.

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.
Professora: Flávia

Trabalho de Ciências: 4º Bimestre

Valor: 3,0 pontos

Data da Entrega: 21 de novembro 2017

Título: A mágica na reciclagem.
Forma do Trabalho:
1) Confeccionar um produto/personagem com os materiais de sucata, com a ajuda da família. 2)
Dar um nome ao produto, descrevê-lo. 3) Fazer diário do personagem/produto que irá contar
através do registro no diário como o lixo é organizado/reaproveitado na casa onde mora. 3)
Realizar uma exposição, na escola, com os produtos e seus diários.
Atenção! Coloque sua imaginação para funcionar e transforme, invente, crie... e o melhor de
tudo sem gastar dinheiro e nem recursos naturais. O planeta Terra agradece e as futuras
gerações também.
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.

Professora: Flávia

