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Componente Curricular: Geografia
Atividades:
- Ler as páginas 32 a 37 no livro didático, destacando as informações mais importantes.
- Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Jdo8UrxP-YE
* Atividades para realizar no CADERNO*
1) Desenhe uma Rosa dos Ventos, destacando os pontos cardeais e colaterais com cores diferentes. 
2) Descreva o conceito (significado com suas palavras!) dos seguintes termos:
a) Paralelo:
b) Meridiano:
c) Latitude:
d) Longitude: 
2) Sistema de orientação pode ser definido como?
3) O que se entende por coordenadas geográficas?
4) Explique como funciona do GPS.

5) Represente graficamente o planeta Terra (desenho do globo terrestre:                      ou                                      
tanto faz o tipo de projeção!) indicando os seguintes dados:                

Atenção: para cada dado fazer um desenho e os dados devem ser destacados por cores diferentes!

a) Paralelos e meridianos, indicando o grau zero (paralelo: Linha do Equador/ meridiano: Greenwich) e o grau 
máximo de cada. 
b) Hemisférios (os quatro quadrantes)
c) Zonas térmicas da Terra 

Componente Curricular: História
Atividades:
- Ler as páginas 16, 17, 18, 22 e 23, destacando as informações mais importantes.
- Realizar as atividades no livro didático (LD) das páginas 17, 18 e 23 (todas da página citada).
- Assistir o primeiro episódio “Croods – o início” (disponível na Netflix) e responder as seguintes perguntas no 
caderno.
1)  Qual  o  tipo  de  economia  (como  se  alimentavam)  apresentada  e  por  quem  era  feita  (nomes  dos
personagens)?
2) Descreva o lugar onde moravam e qual personagem exerce mais poder de liderança sobre a família. 
3) Como era o convívio com os outros grupos de hominídeos neste período apresentado na animação?
4) Quais ações esse grupo de hominídeos realizavam para esperar a temporada de frio?
5) Como a arte era representada na animação?

https://www.youtube.com/watch?v=Jdo8UrxP-YE


6) Levando em consideração a evolução dos hominídeos estudada durante o período do paleolítico, indique
qual é a espécie representada nesta série de animação. Por quê?
7) Cite dois  equívocos (erros) que a animação apresenta de acordo com a evolução do hominídeo e a
representação no desenho.

Obs.: Caso não disponibilize “Netflix” entrar em contato com a professora! 


