LIVRO PARADIDÁTICO: BIOMAS – CONHECER PARA PROTEGER – Fernando
Carraro
DISCIPLINAS: Ciências e Geografia
METODOLOGIA DE TRABALHO:
1) Inicialmente foi solicitada a leitura do livro no período do 1º e 2º bimestres.
2) Solicitação de atividades pelas professoras de Ciências e de Geografia para serem respondidas
com relação ao estudo dos Biomas e aos aspectos específicos desse conteúdo com suas disciplinas.
3) Exibição de documentários sobre os Biomas Brasileiros na sala de multimídia, na aula de
Geografia.
4) Os alunos irão responder em casa e entregarão em data pré-estabelecida, as questões do
“Suplemento de Leitura” que acompanha o livro.
5) Elaboração de um Scrapbook sobre os Biomas.
ATIVIDADES, PONTUAÇÃO E DATAS DE ENTREGA:
•

Atividade de Ciências e Geografia sobre características dos Biomas (item 2 da metodologia
de trabalho): 25%. Obs: Atividade já foi solicitada e entregue pelos alunos. Alguns ainda
estão pendentes.

•

“Suplemento de Leitura” que acompanha o livro: 25% - ENTREGA: 12/06/2017.
Os alunos deverão responder as questões propostas, com base no livro, e entregar na data
estabelecida.

Elaboração de um Scrapbook sobre os Biomas: 50% - ENTREGA: 23/06/2017.
Scrapbook é a criação álbuns de memória com o uso de fotos, imagens, desenhos e
pequenos textos sobre um assunto. São utilizados papéis decorativos, papel estampado, stickers,
fitas, botões, ataches, rendas, etiquetas, adesivos, etc... Não existe limite para a criação! Contudo,
como estamos abordando sobre os Biomas, o ideal seria tentar utilizar materiais reciclados, de
forma a minimizar o impacto de nossas atividades.
•

Observações:
• As atividades deverão ser feitas individualmente.
• O somátorio das três atividades corresponderá ao 3º conceito (ou 3ª nota) dado (a) no 2º
bimestre nas duas disciplinas, além dos conceitos referentes às provas 1 e 2.
• As atividades deverão ser entregues, impreterivelmente, nas datas solicitadas.
• O tema desse livro será trabalhado na etapa da Apresentação na Quadra do Projeto
Pedagógico de 2017, no próximo bimestre.

Dicas para a elaboração de um Scrapbook:
ENTREGA:
Você sabe o que significa Scrapbook? Scrapbook (scrap = refugos, sobras, recortes – book =
livro) significa a arte de criar álbuns de memória sobre um determinado tema (nesse caso, sobre os
Biomas Brasileiros), com o uso de fotos, papéis decorativos, papel estampado, retalhos, stickers,
fitas, botões, ilhóses, EVA, rendas, etiquetas... Não existe limite para a criação! Sua produção se
resume à confecção de folhas decoradas que são usadas de fundo para as imagens, com cores e
enfeites relacionados ao tema. As folhas (páginas) costumam ser coloridas, estampadas,
metalizadas, ou mesmo lisas, para você criar desde o princípio. Algumas papelarias e livrarias
vendem blocos que já vem com várias.
Pesquise no Google por vários modelos de páginas e imite o que mais gostar ou crie do jeito
que preferir. Mas, lembre-se que precisa ter relação com o assunto trabalhado (Biomas).
Partes do Scrapbook obrigatórias:
1) Capa do Scrapbook (livro): contendo o título do livro e o nome do autor. Pode ser decorada
como quiserem, tanto na parte da frente do livro, quanto na de trás.
2) Folha de rosto: cabeçalho contendo nome da escola, Disciplinas (Ciências e Geografia),
nomes das Professoras (Mônica de França e Michelle Vieira), nome do (a) aluno (a) e série.
3) Sumário: com nomes dos biomas na seguinte ordem (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa,
Mata Atlântica, Pantanal e Costeiro) e as respectivas páginas que se localizam no
scrapbook . (Colocar as páginas somente depois do livro estar concluído).
4) Colar as imagens, fotos, pequenos textos ou frases, desenhos, charges de cada bioma nas
páginas. Fazer de forma organizada e separando um bioma de cada vez, seguindo a ordem
do Sumário.

