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TAREFA 01   

Observe a notícia 
 

 “Especialistas indicam formas de combate a atos de intimidação 

Um em cada dez estudantes brasileiros é vítima de bullying. O dado foi divulgado esta semana pelo Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2015. 

Especialistas, como a professora de psicologia Ciomara Shcneider, psicanalista de crianças e adolescentes, 
defendem que pais e escola devem estar atentos ao comportamento dos jovens e manter sempre abertos os 

canais de comunicação com eles. Para ela, o diálogo continua a ser a melhor arma contra esse tipo de violência, 
que pode causar efeitos devastadores em crianças e adolescentes. 

De acordo com Ciomara, crianças que têm um perfil mais retraído costumam ser as maiores vítimas. No geral, 

elas apresentam maior dificuldade para se expressar ou se abrir em casa ou na escola. O medo de piorar a 
situação, quando a chantagem costuma fazer parte das agressões, também contribui para o silêncio.” 

 
Elabore uma pesquisa sobre Bullying (sua definição, como ocorre, suas consequências, as medidas que devem 

ser tomadas). 

 
TAREFA 02   

Estimular a criatividade no cotidiano da sala de aula é um desafio quando nem o currículo nem a própria 
organização escolar são pensados neste sentido. Mesmo assim, é possível trabalhar de forma que o processo de 

criação caminhe em paralelo ao conteúdo das disciplinas – favorecendo não só o aprendizado, mas a busca por 

saídas diferentes. 
Elabore uma pesquisa sobre o conceito de criatividade e sua importância desde a infância até a fase adulta 

(mercado de trabalho). 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais     
     serão anulados.  
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada  
     no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.  
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que  
     devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/47721-especialistas-indicam-formas-de-combate-a-atos-de-intimidacao

