Turmas: 2° ano A, B, C e W
Disciplina: INTERDISCIPLINAR - HISTÓRIA e GEOGRAFIA
Conteúdo: O TEMPO TRAZ MUDANÇAS – REPRESENTAÇÃO DE UM LUGAR
Atividade referente à semana: 13 a 17 de abril

Atividade 01



Façam uma pesquisa sobre algum vídeo que fale sobre AS FASES DA VIDA DO
SER HUMANO (INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA, IDADE ADULTA e VELHICE);

Atividade 02
 Escreva em seu caderno:




O nome do vídeo que você pesquisou;
Faça um breve relato sobre o que o conteúdo do vídeo;
Elabore um desenho bem bonito (faça em folha sulfite) sobre o vídeo e
cole a folha em seu caderno.

Atividade 03





Pense sobre a ideia de PASSADO, PRESENTE e FUTURO;
Neste sentido pense em você;

Agora, elabore desenhos ou cole em seu caderno imagens (fotos suas) para representar
estes três momentos.

Atividade 04
 Leia com atenção o texto a seguir:
Os mapas, as plantas são instrumentos de representação da realidade. Isso significa que eles
reproduzem uma determinada área do espaço para que assim possamos nos localizar nessa
localidade, saber onde ela se encontra ou obter informações diversas a respeito.



Acessem o GOOGLE MAPS e façam um tour por diferentes lugares (sua rua, seu
bairro, sua cidade, seu estado, seu país, ...)
Você perceberá que ao navegar os lugares podem ser vistos de diferentes ângulos.
EXPLORE O QUANTO QUISER ESTA FERRAMENTA!! VOCÊ VAI ADORAR!!!

o Agora observem as imagens abaixo:

TODAS ESSAS IMAGENS SIMBOLIZAM A REPRESENTAÇÃO DE UM LUGAR, DE UM
ESPAÇO.
Atividade 05
 Pense agora no PRESENTE (sua casa, suas atividades,...)


Escolha uma lugar (Cômodo) de sua casa. Pense no lugar que você mais se
identifica, mais gosta;

 Imagine que você está olhando este espaço de cima, como se você estivesse no teto;

 Agora em uma folha sulfite desenhe este espaço, utilize lápis de cor para representar o
mais fiel possível este lugar e cole esta folha em seu caderno.



Observe as imagens abaixo, elas representam a planta de uma sala de aula vista
de cima:

Ótimo trabalho!!!

