TRABALHOS AVALIATIVOS DO 2º ANO – 2018
Professoras: Míriam – 2º ano A / Marilene – 2º ano B
1 – Trabalho de História:
Título do trabalho: “Casa, onde tudo começa” – Tipos de moradias
Data da entrega: 28/05/2018
Material a ser realizado o trabalho: Papel almaço
Valor: 3,0 pontos

“A moradia atende às necessidades de abrigo, proteção e convivência familiar. É
possível encontrar moradias de diferentes tipos. O aspecto da habitação, o modo de
construir e os materiais utilizados variam de uma sociedade para outra e passam por
transformações ao longo do tempo. ”
Você deverá fazer uma pesquisa sobre essas informações:




Os diferentes tipos de moradias e seus diferentes tipos de materiais.
As moradias ao longo da História
Descrever como é sua moradia

Siga o roteiro para elaboração do seu trabalho e faça na ordem que segue:
1 – Desenvolvimento:
 Margem de (3cm) – margem feita com hidrocor ou lápis de cor.
 Cabeçalho completo no canto superior esquerdo, (nome do aluno (a) completo, nome
da escola, nome da professora, turma e data da entrega).
 Título centralizado e em destaque – Utilize letras maiúsculas.
 Você deverá falar sobre cada um dos itens relacionados pela professora, utilizando no
mínimo 10 linhas e no máximo 20 linhas, para cada item solicitado. Lembre-se que
cada item acima deverá ser realizado em folhas separadas, não esqueça de ilustrar
seu trabalho, com 5 imagens no mínimo todas com bordas coloridas.
 As imagens deverão vir após os textos.
 Todo o trabalho deverá ser manuscrito pelo aluno (a) utilizando lápis grafite preto.
Você pode pesquisar em revistas, jornais, internet e outras fontes.
Só não esqueça de citar a fonte que você utilizou para a pesquisa.
2– Referências Bibliográficas:
São as fontes de consulta. Nesta parte devem ser relacionadas todas as publicações
(livros, revistas, jornais, sites etc.), que foram consultadas e das quais se retirou alguma
coisa para elaboração do trabalho escolar. São elementos essenciais: nome do autor, nome
do artigo, nome do jornal ou revista, local e data. Caso retire de site, escreva o nome site, e
o endereço.

OBSERVAÇÕES:
 As fontes são dispostas em ordem alfabética. Não usar o site “Wikipédia”.
 Lembre-se que todo seu trabalho deverá ser manuscrito pelo aluno com lápis preto.
 Você deverá mudar a página para cada conteúdo solicitado.
ATENÇÃO!
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 entrega.

2 – Trabalho de Geografia:

Título do trabalho: “ A rua onde eu moro “.
Data da entrega: 03/09/2018
Material a ser realizado o trabalho: Maquete em caixa de sapato ou caixa de pizza.
Valor: 3,0 pontos
A rua de Pedro no passado era calma, com poucos automóveis circulando. Com
o passar do tempo, houve o aumento do número de moradias e lojas de comércio,
transformando a rua calma em uma rua movimentada. As ruas vão se modificando
conforme vão sendo ocupadas.

Você deverá fazer uma pesquisa sobre essas informações:
 Reproduzir a rua onde você mora, em forma de maquete, utilizando uma (caixa de
sapatos ou uma caixa de pizza).
 Identificar através de placas o nome da sua rua e o nome das ruas que ficam próximo
a ela.
 Identificar todos os elementos existentes na rua como: casas, igrejas,
estabelecimentos comerciais, e outros. Não esquecer de identificar a rua.
1- Desenvolvimento:
● Sua maquete deverá ser identificada com: nome da escola, disciplina, professor, nome do
aluno (a) (nome completo) e turma;
● Título do trabalho - (A rua onde eu moro) deve ficar situado em uma parte de destaque e
escrito em letras maiúsculas.
Você poderá fazer sua maquete assim, siga o modelo como exemplo, mas não se
esqueça de obedecer ao roteiro acima.

Use sua criatividade e faça um trabalho bem bonito!
2– Referências Bibliográficas:
São as fontes de consulta. Nesta parte devem ser relacionadas todas as publicações
(livros, revistas, jornais, sites etc.), que foram consultadas e das quais se retirou alguma
coisa para elaboração do trabalho escolar. São elementos essenciais: nome do autor, nome
do artigo, nome do jornal ou revista, local e data. Caso retire de site, escreva o nome site, e
o endereço.
OBSERVAÇÕES:




As fontes são dispostas em ordem alfabética.
Não usar o site “Wikipédia”.
A data deve coincidir com a data do trabalho.

ATENÇÃO!
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 de entrega.

3 – Trabalho de Ciências:
Título do trabalho: Produtos Industriais e Produtos Artesanais.
Data da entrega: 13/11/2018
Valor: 3,0 pontos.
“Quando não havia máquinas nem indústrias, todos os objetos eram artesanais,
isto é, feitos manualmente pelos chamados artesãos. Há cerca de 250 anos foram
inventadas as primeiras máquinas industriais. Muitos objetos começaram a ser
produzidos pelas máquinas e os operários nas fábricas.

Siga o roteiro para elaboração do seu trabalho e faça na ordem que segue:
1 – Desenvolvimento:
 Bordas de (3cm) – margem feita com hidrocor ou lápis de cor.

 Cabeçalho completo no canto superior esquerdo, (nome do aluno (a) completo, nome
da escola, nome da professora, turma e data da entrega).
 Título centralizado e em destaque – Utilize letras maiúsculas.
 Ilustre seu cartaz com no mínimo 10 imagens, distribuídas assim: 5 imagens de
produtos industrializados e 5 imagens de produtos artesanais. Estas devem conter
uma moldura e uma legenda, explicando o tipo de material utilizado na sua fabricação
e quem fabricou?
 Todo o trabalho deverá ser manuscrito pelo aluno utilizando lápis grafite preto.
 Escreva um pequeno texto do lado direito da cartolina, explicando as diferenças entre
os produtos artesanais e os produtos industriais. Utilize no mínimo 5 linhas e o
máximo de 10 linhas.
Você pode pesquisar em revistas, jornais, internet e outras fontes.
Só não esqueça de citar a fonte que você utilizou para a pesquisa.

2 – Referências bibliográficas:
São as fontes de consulta. Nesta parte devem ser relacionadas todas as publicações
(livros, revistas, jornais, sites etc.), que foram consultadas e das quais se retirou alguma
coisa para elaboração do trabalho escolar. São elementos essenciais: nome do autor, nome
do artigo, nome do jornal ou revista, local e data. Caso retire de site, escreva o nome site, o
endereço.

OBSERVAÇÕES:




As fontes são dispostas em ordem alfabética.
Não usar o site “Wikipédia”.
A data deve coincidir com a data do trabalho.
ATENÇÃO!

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 de entrega.

