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CRONOGRAMA

ATIVIDADE NÃO
SÍNCRONA/
PROPOSTA
ATIVIDADE/PROPOST
A
Tema do Projeto
Interdisciplinar
“Matrizes Culturais do
Brasil: indígenas e
africanos”

SEMANA DE
07/09 e 08/09 - 5ºA
EXPLICAÇÃO

Depois da pesquisa que fizemos semana passada e do
nosso encontro expositivo sobre os biótipos culturais de
africanos e indígenas, nossa atividade desta semana será
mais trabalhosa, mais não menos divertida.
Escolha um dos biótipos pesquisado (africano ou
indígena) e faça sua caracterização usando sua
imaginação.
Veja as fotos abaixo:

Enviem sua foto até o dia 10 de setembro, para que
possamos compartilhar no encontro do dia 11 de
setembro, com todos os amigos.
https://www.facebook.com/atividadedeartes2020/
artes.neipaulistinha@gmail.com

DURAÇÃO

2 aula (1h
40’)
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ATIVIDADE SÍNCRONA
/PROPOSTA

EXPLICAÇÃO

DURAÇÃO

Encontros Online para Toda sexta-feira, das 13hs às 14hs haverá encontros pelo
apresentar as fotos da link abaixo:
atividade acima. Com
as professoras Edileine https://meet.google.com/muf-siox-jum
- Lucyane - Fernanda.

1aula ( Total
1h)

EDUKATU

EXPLICAÇÃO

DURAÇÃO

Arte do lixo – Vik
Muniz

Olá, turma. Vamos começar a conversar sobre Arte e lixo Livre
dentro do Edukatu. Para isso abri um projeto na equipe
da professora Cecília.
1- Vocês deverão fazer o login (de acordo com as
instruções enviadas a vocês pela escola).
2- Cliquem em OS ODS NA ESCOLA, logo abaixo da
foto de vocês.
3- Rolem a página, até MEMBROS e cliquem na
minha foto.
4- Abaixo da minha foto vai ter o título do nosso
projeto: ARTE DO LIXO – VIK MUNIZ. Cliquem.
5- Rolem a página e façam a atividade liberada da
FASE 1 DO FUNDAMENTAL 1 NO PERCURSO
TERRA DO CIRCUITO NATUREZA
6- As postagens pedidas no percurso devem ser
feitas na própria página do nosso projeto.
7- Esse projeto esta inserida apenas na DISCIPLINA
DE ARTES.

Artes (30’)

