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ATIVIDADES DE  INTERDISCIPLINAR

Sexta- Feira

28/5

Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Avaliação interdisciplinar de História, Geografia e Ciências.
Atividades interdisciplinar retomando atividades no livro didático ápis de História
páginas 110 a 117, Geografia 54 a 57 e ciências 190 a 196

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades (seguindo o exemplo que já consta em
seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades referente a aula do
dia anterior.

3° Acessar o Link que estará disponível no grupo do whats app para realizar a avaliação
bimestral interdisciplinar de História, Geografia e Ciências.

4° HISTÓRIA

TEXTOS: O BRASIL AFRICANO / A RESISTÊNCIA À ESCRAVIDÃO

Retomando atividades no livro didático ápis páginas 110 a 117.



Páginas: 110 até 114 - Faça atentamente a leitura e observe as imagens para responder às
perguntas referente aos textos.

Nas páginas 110 e 111 as questões 1 e 2 podem ter o registro de resposta no próprio livro.

Página 112 as perguntas 3 e 4 deverão ter as respostas registradas no caderno, pois não há
espaço no livro didático. Quanto à atividade de pesquisa as questões 1 e 2 também deverão ter as
respostas registradas no caderno e a pesquisa será individual com resposta pessoal.

Página 113 na questão n° 5, faça apenas um parágrafo e pode ser registrado no próprio livro.

Página 114 as perguntas 6 e 7 podem ter o registro das respostas diretamente no livro.

Página 115 na questão a questão nº 2 deverão ter as respostas registradas no caderno, pois não
há espaço no livro didático.

Página 116 faça a observação e a leitura com muita atenção para responder às questões. A nº 1
as respostas deverão ser registradas no caderno, pois não há espaço no livro didático. Já a nº 2
poderá ter as respostas no livro. (Ambas são respostas pessoais).

Na página 117, as questões 3 e 4 podem ter o registro das respostas diretamente no livro. A nº 5
resposta pessoal e deverá ser registrada no caderno.

5º GEOGRAFIA

REGIÕES SUDESTE E SUL.

Retomando atividades no livro didático ápis páginas 54 a 57.

Região sudeste

Registre as informações abaixo em seu caderno.

Região Sudeste páginas 54 e 55 faça uma leitura dos textos e observação dos mapas com muita
atenção para responder às questões 1,2,3,4,5 e 6. Fiquem atentos pois algumas questões não há
espaço para serem respondidas no livro.

Região sul

Registre as informações abaixo em seu caderno.

Páginas 56 e 57 primeiro observe os mapas e todos os detalhes que constam neles, depois leia o
texto e responda às questões 1,2,3 e 4 no próprio livro, a 5 e 6 devem ter as respostas registradas no
caderno pois não há espaço no livro didático.



6º CIÊNCIAS

TEXTOS   O SOLO E O ESGOTO / A ÁGUA E NOSSA SAÚDE.

LEIA OS TEXTOS INFORMATIVOS.

No livro didático página 190, faça a leitura do texto ``O solo e o esgoto e responda às questões 1
e 2 da página 191. As respostas podem ser no próprio livro.

Página 192, após a leitura faça o registro da resposta em seu caderno.

Página 193 leia com muita atenção o texto A água e nossa saúde.

Na página 194 as questões 1,2 e 3 podem ter as respostas diretamente no livro, a n° 4 tem
resposta pessoal e deverá ter registro no caderno.

As questões 5 e 6 deverão ter o registro das respostas em seu caderno, leia os textos com muita
atenção para responder às questões.
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ATIVIDADE SUGERIDA PARA HOJE É ...

Os personagens também sentem.

PARA DESENVOLVER ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DE:

Um livro de histórias da sua preferência. (OBS; DEIXO ESTE LIVRO COMO SUGESTÃO. O
Flautista de Hamelin).

Palitos de Sorvete ou de Churrasco para ilustrar a história.
Personagens (CONSTRUA OS PERSONAGENS DA HISTÓRIA QUE VOCÊ ESCOLHER) e

cole nos palitos.

Desenvolvimento da atividade
Sente -se com as pessoas que você convidar e conte a história de sua escolha.

Vou usar como exemplo aqui: O Flautista de Hamelin (cujo link para assistir a história está
abaixo).

https://www.youtube.com/watch?v=G1GPmEAF1-I

Primeiro conte toda a história.
Depois distribua os personagens que você confeccionou e colou nos palitos para os

seus convidados.
E pausadamente, com os personagens em mãos, peça para que cada um conte as

emoções de cada personagem referido na história (falar sobre suas atitudes e sentimentos).

Objetivos:

- Reconhecer as emoções dos outros e as próprias;
- Adquirir vocabulário emocional;
- Ter um olhar mais afetivo nas situações do cotidiano

https://www.youtube.com/watch?v=G1GPmEAF1-I

