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Olá, pessoal! 

 

Dando continuidade à nossa preparação para a tomada de consciência por videoconferência 

(deveria chamá-la de “videoconsciência”?), que será na próxima sexta-feira dia 08 de maio, vamos 

refletir um pouco mais sobre como a História pode nos ajudar a compreender o presente. Na 

atividade de hoje, também veremos como o conhecimento histórico pode ajudar a elaborarmos 

soluções para os problemas do presente. 

 

ATIVIDADE: 

Nas atividades que fizemos anteriormente, vimos como a espécie humana levou milhares de 

anos para ocupar todo o planeta, e fez isso explorando e transformando a natureza para atender às 

suas necessidades. 

Atualmente, estamos vivendo uma situação onde uma doença (Covid-19) que se originou de 

animais selvagens se espalhou por todo o planeta graças à ação humana. Ao mesmo tempo, graças 

ao isolamento social e à redução das atividades humanas, temos visto notícias de redução da 

poluição e animais selvagens reaparecendo nas cidades pelo mundo todo. 

Com base nesta situação e nas atividades das aulas anteriores, elabore um cartaz informativo 

que contenha: 

• 5 coisas que vamos aprender com a pandemia de Covid-19; 

• 3 atitudes que deveremos tomar daqui pra frente para evitar uma nova pandemia e ao 

mesmo tempo reduzir a destruição ambiental; 

 

Instruções para a elaboração do cartaz: 

• Seja criativo! Elabore ideias com base nas suas experiências e nos conteúdos que 

aprendemos. 

• Você pode fazê-lo pelo computador ou em uma filha sulfite A4; 

• Se fizer pelo computador, você deve enviar a imagem junto com a atividade; 

• Se fizer em uma folha sulfite, você deve tirar uma foto nítida e enviar junto com a atividade; 

• O cartaz deve conter: 



  

o Título; 

o Uma lista com as 5 coisas que vamos aprender; 

o Uma lista com as 3 atitudes que devemos tomar; 

o Um desenho ilustrando alguma das atitudes que você pensou; 

 

Para esta atividade, você deverá revisar os conteúdos que estudamos durante o primeiro período de 

IEIJ online, principalmente os conteúdos sobre os as espécies humanas, seus deslocamentos e 

povoamento da América e as transformações da natureza. 

 

 

 

Caso tenha dúvidas com a atividade, chame o professor no Google Hangouts durante o horário de 

aula: vinicius.araujo.ieijf2@gmail.com 


