TRABALHOS AVALIATIVOS DO 4º ANO – 2018
2o Bimestre
1 – Trabalho de História:
Título do trabalho: Cultura indígena e suas influências na cultura brasileira
Data da entrega: 28/05/2018
Material a ser realizado o trabalho: Folha oficio
Valor: 3,0 pontos a serem distribuídos da seguinte forma:
 2,0 para a produção do livro
 1,0 para apresentação do livro.

Nesse bimestre estamos aprendendo um pouquinho da diversa cultura indígena. Como
sabemos, em 1500, um desvio da rota das caravelas de Pedro Álvores Cabral fez com que eles
chegassem até o Brasil, um território já descoberto e habitado pelos indíos. Aprendemos que a
cultura indígena é muito diversificada, não existe uma única crença, um único costume, uma única
língua.
São muitas as influências dos povos indígenas na nossa cultura, então você deverá fazer
uma pesquisa com os seguintes temas para elaborar um livro:
→ Religões e crenças dos povos indígenas;
→ Culinária indígena e suas influências na culinária brasileira;
→ Línguas dos povos indígenas e sua influências no vocabulário brasileiro;
→ Costumes dos povos indígenas e suas influências nos costumes brasileiros;
Instruções:
 Você poderá fazer pautas (linhas) nas páginas dos livros para auxilar na escrita (opicional);
 O livro deverá ser bem ilustrado, contendo imagens coladas e/ou desenhadas, todos os
capítulos precisam ter ao menos duas imagens;
 Ao falar de cada tema, procure ser sucinto, escrevendo as informações principais. E lembrese, é importante que você entenda o que está escrevendo, nosso objetivo principal é a
aprendizagem;
 Para montar a estrutura do livro a folha oficio deverá ser dobrada ao meio, na HORIZONTAL,
use quantas folhas forem necessárias, mas sem exageros;
 O livro deverá ser encadernado, lembre-se de deixar uma pequena margem ao lado esquerdo
para a encadernação;
 As páginas deverão ser numeradas, contando só a partir da INTRODUÇÃO.
 Não vamos delimitar a quantidade de páginas, mas você precisará usar o bom senso para não
fazer um livro muito grande e nem um livro muito pequeno.
 Você deverá mudar de página cada vez que mudar de tema/assunto;
 O nome “introdução” e “conclusão” não deverão ser escritos antes de serem desenvolvidos;
 Os nomes dos temas e nome “Referências bibliográficas” deverão ser escritos para sinalizar o
que será abordado;
 O livro deverá ser manuscrito com caneta azul ou preta, que não esteja falhando ou borrando
as páginas do livro;

No verso da capa deverá conter, na parte inferior da folha, as seguites informações:
Nome da escola;
Nome do livro;
Data de publicação (data da entrega);
Nome da professora;
Nome do autor;
Turma;
Roteiro
1– Capa:

 Nome do autor: deverá ficar centralizado na parte superior da folha
 Título do livro: deverá ficar centralizado no meio da folha;
 Faça desenhos (que tenham a ver com a cultura indígena) por toda parte em branco da
folha, não esqueça de colorir;
2- Introdução:
Na introdução você deverá explicar, de forma resumida, o assunto. Essa é a etapa
de aprensentação do seu livro, é uma espécie de “espelho”, que o leitor, ao ler, saberá
sobre o que se trata seu livro e quais assutos serão abordados.
3- Desenvolvimento:
O desenvolvimento é onde você vai escrever tudo aquilo que pesquisou, irá escrever sobre
os temas:
 Religiões e crenças dos povos indígenas;
 Culinária indígena e suas influências na culinária brasileira;
 Línguas dos povos indígenas e sua influências no vacabulário brasileiro;
 Costumes dos povos indígenas e suas influências nos costumes brasileiros e irá
desenvolvê-los. É importante ressaltar que os temas precisarão ser escritos antes de
desenvolver o capítulo.
Não transcreva o que está na sua fonte de pesquisa, é importante que você leia e entenda
antes de passar para o seu livro. É muito importante que você pesquise em diversas fontes antes
de escrever.
4- Conclusão:
A conclusão deverá ser curta. Nessa etapa você colocará suas conclusões, a importância
de pesquisar esse assunto e a contribuição desse tema para a sociedade.
5- Referencias bibliográficas:

São todos os instrumentos de consulta/pesquisa que você utilizou para realizar o livro
revistas, livros, sites, jornais etc). São as chamadas “fontes”.
Na bibliografia deve conter nome do autor, nome da revista, livro, jornal, local e data de
publicação. Caso retire de site, é só colocar o endereço eletrônico. As fontes são dispostas em
ordem alfabética!
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.

3o Bimestre
2- Trabalho de Geografia:
Título do trabalho: Os climas do Brasil
Data da entrega: 03/09/2018
Material a ser realizado o trabalho: Papel 40kg.
Valor: 3,0 pontos, a serem distribuídos da seguinte forma: 1,5 para a pesquisa e 1,5 para a
apresentação em sala de aula.

O Brasil possui uma grande variedade de climas, isso se dá devido ao seu extenso território,
à diversidade de formas de relevo e altitude. Os principais climas do Brasil são: equatorial, tropical,
semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical.
Você deverá fazer um cartaz com as seguintes informações:
 Temperatura média de cada clima;
 Regiões que possuem cada clima;
 Características de cada clima;
Organização do trabalho

 Deverá conter margem de 2 cm nos quatro lados do papel 40 kg;
 Para cada clima você deverá fazer um texto corrido, contendo as informações
destacadas acima;
 O tema deverá ser centralizado na parte superior do papel;
 Cada clima deverá ser explicado separadamente;
 Os nomes dos climas são uma espécie de tema, então, eles precisarão estar
destacados no papel 40 kg. Isso serve para o leitor identificar o que é tema, o que é
texto e que você mudou de assunto;
 O título e os temas do trabalho deverão ser manuscritos de caneta tipo pilot preta, o
corpo do texto deverá ser a caneta esferográfica azul ou preta. Cuidado para não usar
caneta que esteja falhando ou com tinta borrada.
 No trabalho deverá ter um mapa do Brasil indicando o clima de cada região. Não se
esqueça da legenda. O mapa poderá ser desenhado ou impresso;
 No verso do trabalho você colocará as seguintes informações:


Nome da escola;



Data;



Nome da professor;



Nome do aluno;



Turma;

 Muito cuidado com a letra, ela precisa ser legível, não pode ser muito pequena e nem
muito grande. Então, bastante cuidado na hora de escrever;
 Para seu cartaz ficar visualmente bem organizado e bonito, numa folha oficio, faça o
rascunho de como você quer que seu cartaz fique. Cuidado para não deixar grandes partes

em branco no cartaz, cuidado também para não exagerar na letra e faltar espaço;
 Para facilitar a escrita no cartaz, faça linhas a lápis, com a mão bem levinha, de modo
que não fique marcado depois que você apagar;
 Para não correr o risco de errar, você pode fazer o mesmo com a escrita! Escreva a
lápis e depois cubra com caneta;
 Para apagar as letras e as linhas a lápis que você fez, certifique-se que a tinta da caneta
já esteja completamente seca, pois se não estiver o trabalho ficará todo manchado;
 Não transcreva o que está na sua fonte de pesquisa, é importante que você leia e
entenda antes de passar para o seu cartaz. É muito importante que você pesquise em
diversas fontes antes de escrever;
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.

4o Bimestre
3 – Trabalho de Ciências:
Título do trabalho: Lixo no mar
Data da entrega: 13/11/2018
Material a ser realizado o trabalho: Caixa de sapato, caixa de pizza e materiais reciclados
Valor: 3,0 pontos, a serem distribuídos da seguinte forma: 1,5 para a pesquisa e 1,5 para
apresentação em sala de aula

Sabemos que o lixo é um problema que afeta nossos mares, diariamente uma infinidade de
poluentes, como esgoto doméstico e industriais, lixos sólidos, são levados pelos rios que
deságuam no mar. E ainda tem os banhistas que deixam todo seu lixo na praia.
Com base em tudo que você pesquisou e estudou, monte uma maquete de um mar poluído
e de como seria o ideal.
Instruções
 O material para confecção da maquete precisa ser reciclado;
 O trabalho não precisará de parte escrita, porém, ele será apresentado em sala de aula.
Então é importante que você pesquise e estude sobre:
 O tempo de degradação dos lixos que você colocou na maquete;
 O que o lixo no mar causa a vida marinha;
 Quais os lixos mais comuns que vemos quando vamos à praia;
 O que pode acontecer com o mar por conta da poluição;
 O que nós podemos fazer para manter a praia limpa;
 Para organizar a sua apresentação, você poderá fazer um rascunho com as informações
que pesquisou, isso ajudará na hora de apresentar. Esse rascunho não deverá ser
entregue a professora, será somente um instrumento de consulta para você.
 Vale lembrar que o rascunho não poderá ser lido por completo na hora da apresentação,
ele é instrumento de consulta. O que será avaliado é sua apresentação oral e sua
maquete;
Veja esses exemplos de como sua maquete pode ser feita:

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.

