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CRONOGRAMA

SEMANA DE
31/08 e 04/09 - 5ºB

ATIVIDADE NÃO
SÍNCRONA/
PROPOSTA

EXPLICAÇÃO

DURAÇÃO

ATIVIDADE/PROPOSTA

Estamos falando sobre Cultura Brasileira desde o começo do
ano e estamos vendo em nossos encontros síncronos como as
culturas estão misturadas, numa apropriação contínua.

2 aula (1h
30’)

Tema do Projeto
Interdisciplinar
“Matrizes Culturais do
Brasil: indígenas e
africanos”

Essa semana vocês deverão pesquisar sobre a aparência
cultural (maquiagem, roupa, adereço e dança) de cada povo
(africano ou indígena).
A cultura brasileira é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais
receberam elementos e influências de inúmeros povos.
Vamos investigar a aparência daqueles que fundaram nossa
Matriz Cultural.

Você poderá (se quiser) realizar uma apresentação (imagem,
recorte, texto, objetos, livros, etc). Vamos usar a criatividade.
ATIVIDADE SÍNCRONA
/PROPOSTA

EXPLICAÇÃO

DURAÇÃO
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Encontros Online desta Toda sexta-feira, das 13hs às 14hs haverá encontros pelo link
semana será para dividir abaixo:
os
conhecimentos
referentes à atividade https://meet.google.com/muf-siox-jum
acima.
Com
as
professoras Edileine 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 Gil.
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’)

