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      FEIRA CULTURAL – 2019 

 

Tema: HABILIDADES E ATITUDES PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DA HUMANIDADE 

Subtema do 4º ano A: O Planeta está esquentando? As alterações climáticas da Terra.   
 

Objetivos: 
 
- Conhecer as condições climáticas do planeta Terra;   
- Explorar as ações humanas que colaboram ou não com o cuidado com o meio ambiente e o clima 
terrestre. 

 

Procedimentos: 
 

1. Como atividades de férias, os alunos deverão realizar uma pesquisa e entregá-la 
no dia 06/08/2019, sobre “O Aquecimento global no século XXI”, com os seguintes assuntos:  

 Desmatamento das florestas;  

 Descarte de lixo, consumo consciente; 

 Emissão de gases tóxicos na atmosfera; 

 Influência do aquecimento global na fauna e flora do planeta; 

 Perspectiva do aquecimento global para os próximos anos. 

2. A pesquisa deve ser digitada e impressa, de acordo com as normas da ABNT; 

3. Os alunos, juntamente com os familiares, deverão elaborar um cartaz com ilustrações 
de frases de incentivo de cuidado com o meio ambiente, cuja data de entrega será definida no 
retorno das aulas. 

4. Em sala serão produzidas discussões sobre os assuntos pesquisados para a 
elaboração dos materiais que serão apresentados no dia da Feira Cultural/2019; 

5. Os alunos realizarão workshops e apresentações no dia do evento. 
 

Avaliação: 
 

A avaliação é um elemento importante para o desenvolvimento do trabalho e de uma pesquisa. Uma 
vez que queremos alcançar um conhecimento e desenvolver habilidades humanas, precisamos de recursos 
que avaliem cada etapa desse desenvolvimento. Para tanto, no desenvolvimento desse projeto a avaliação 
será orientada nos seguintes quesitos: 

 O conteúdo pesquisado e os seguimentos de acordo com a ABNT; 

 O envolvimento e colaboração por parte dos alunos durante os preparativos; 

 Autonomia e criatividade durante as etapas do projeto; 

 Apresentação no dia do evento. 

Todos os quesitos relacionados acima serão usados durante todo o desenvolvimento do trabalho incluindo o 
dia do evento.  
 


