PROJETO PEDAGÓGICO 2016: Vínculos e Aprendizagem
6º ANO – ANA NERI
Professoras Orientadoras: Mônica (Ciências), Michelle (Geografia) e Lidiane (Matemática).
INSTRUÇÕES GERAIS:
1. O projeto pedagógico é dividido em 3 fases: Apresentação em vídeo ou Power Point;
apresentação na quadra e Robótica – as etapas serão realizadas no decorrer do ano letivo. A etapa
inicial é a elaboração de uma apresentação em vídeo ou power point onde os alunos farão uma
apresentação oral e individual do tema do projeto. Esta etapa deverá ser concluída e apresentada em
JULHO. As demais etapas serão trabalhadas posteriormente.
2. A apresentação oral do tema terá avaliação individual.
3. A turma foi dividida em 6 grupos. Cada grupo recebeu um tema diferente para pesquisa:
•

Grupo 1: Estrutura do inseto, hábitat e nicho ecológico do Aedes Aegypti.
Alunos: Luiz Carlos, Yasmin, Jhonatan, Victor Hugo e Bruna.

•

Grupo 2: Origem e distribuição geográfica mundial do Aedes Aegypti.
Alunos: Andrey, Breno, João Pedro Gonçalves, Tarso e Ricardo.

•

Grupo 3: Influência do clima na proliferação do mosquito e histórico de doenças no Brasil.
Alunas: Maria Eduarda Côrte, Maria Eduarda Silva, Maria Eduarda Barros, Maria Luíza e Nicole.

•

Grupo 4: Estatísticas das doenças (dengue, chikungunya e zyca) – número de casos registrados
e de óbtitos ocorridos no estado do Rio de Janeiro (se possível, dar ênfase no município de São
Gonçalo).
Alunos: Rafael, José Felipe, Rennan, Gabriel e Guilherme.

•

Grupo 5: Medidas de prevenção e controle das doenças e do mosquito. Responsabilidade das
pessoas na influência na produção de focos do mosquito (em nosso município).
Alunos: Camile, Fabiane, Giuliana, João Pedro Gomes e João Paulo.

•

Grupo 6: Dengue, Chikungunya e Zyca (manifestações clínicas de cada doença).
Alunos: Júlia Victória, Júlia Lacerda, Lucas, Pedro Antony e Pedro Lucas.

4. As pesquisas serão solicitadas semanalmente, até que o conteúdo seja satisfatório. Poderão ser
impressas ou escritas manualmente e deverão conter a bibliografia.
5. NÃO FOI E NEM SERÁ solicitado trabalho em GRUPO para ser realizado em casa! Os grupos
receberam temas para pesquisar o assunto. Os alunos de cada grupo farão a pesquisa
INDIVIDUALMENTE.
6. Prazos para entrega e participação no projeto serão avaliados INDIVIDUALMENTE. Portanto, cada
um deverá cumprir com a sua parte.
7. Lembrem-se: o esforço de cada um de vocês poderá e deverá refletir no sucesso da turma.
8. A nota do projeto valerá para as três disciplinas de orientação: Ciências, Geografia e Matemática.
9. As próximas etapas também serão divulgadas através do site do Colégio Auxiliadora.
Contamos com vocês!
Atenciosamente,
Professoras Mônica, Michelle e Lidiane.

