M AT E R I A L D O A LU N O

Leituras e escritas sobre
um mundo de plásticos
Tarefa 1 e 2: para casa, a ser feita com a família

Pais e (ou) responsáveis,
Na primeira tarefa, acesse com a criança os links dos
conteúdos abaixo. A proposta é que ela estude em
casa para se preparar para a aula na escola. O estudo
é sobre o uso do plástico no nosso cotidiano. Você
pode ler, assistir com ela e fazer perguntas que a faça
pensar sobre o assunto.
Veja algumas sugestões de perguntas:
• O que você descobriu de importante sobre o
plástico?
• Me conta uma curiosidade que você descobriu
nesse texto?
• Descobriu de onde vem o plástico?

Links dos materiais:
Lixo plástico: pesadelo à vista
Matéria exibida pelo programa Caminhos da
Reportagem, da TV Brasil
Por que os animais marinhos comem plástico?
Reportagem da National Geographic Brasil, publicada
em 12 de dezembro de 2020.
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De Onde Vem o Plástico? Episódio 16
Episódio do programa De onde vem?, exibido pela TV
Cultura e disponível no YouTube.
Infográfico - A ilha de plástico do Pacífico
Material produzido pelo Grupo Iberdola, que reúne
empresas do setor de energia, sobre o acúmulo de
plásticos nesse oceano.
Vídeo: A odisseia de uma garrafa | ONU Meio Ambiente
Produção disponível no canal da ONU Brasil no YouTube.
O mar não está pra peixe, está pra plástico!
Trecho gratuito da reportagem da Revista Ciência Hoje
Crianças (CHC).
Para registrar esse estudo temos uma tarefa de casa,
sua criança deve escrever com suas próprias palavras o
que descobriu estudando. Pode ser por exemplo, uma
informação interessante ou curiosa. Junto com essa
escrita, ela precisa incluir uma imagem sobre o tema da
nossa aula, pode ser um desenho, foto ou uma colagem.
A criança precisa também escrever um pequeno relato
sobre o que entendeu do tema da aula, do tipo “Eu
aprendi que …”. Você pode apoiá-la na nas tarefas, mas
é importante que ela registre sozinha suas escritas, sem
interferências que corrijam ou mudem o que foi escrito,
pois elas serão importantes para que o professor
compreenda como está sua aprendizagem e o que ela
ainda precisa aprender.
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Criança, responda, então:
EU DESCOBRI QUE…











EU APRENDI QUE…











3

M AT E R I A L D O A LU N O

Leituras e escritas sobre um mundo de plásticos
Tarefa 1 e 2: para casa, a ser feita com a família

Para a segunda tarefa, enviarei por WhatsApp ou outro
meio, o link para participar de uma atividade bacana, uma
nuvem de palavras, que é uma espécie de painel virtual
onde todos colocam o que é pedido e assim, criam um
painel de palavras coletivo.
Na próxima aula, todos alunos saberão o que foi
construído coletivamente e conversaram sobre o assunto.
É bem fácil participar.
Tenho certeza que além de aprender, sua criança e você
também irão gostar de tudo!
Muito obrigada pela parceria!transformações aplicadas
no ponto A e terá coordenadas (1,- 2). Fazer com os
outros 3 pontos.

Este material integra a “Atividade 1: Leituras e escritas sobre
um mundo de plásticos”, publicado em NOVA ESCOLA dia 9 de
novembro de 2020.

Professor-autor: Mara Mansani, professora de Ensino
Fundamental 1 da EE Prof. Laila Galep Sacker, em Sorocaba (SP), e
colunista de NOVA ESCOLA

Consultor: Fernando Trevisani, professor, consultor educacional
em metodologias ativas, co-organizador do livro Ensino Híbrido:
personalização e tecnologia na educação (Penso, 2015)

4

