
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ DE ANCHIETA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua Riachuelo, 89  -  Vila Higienópolis  -  CEP: 86015-110  -  Fone  (43) 3324-2625 

LONDRINA  _____________________________________________         PARANÁ 

 

 

Alunos e Alunas,      

Neste ano, na Mostra Cultural haverá uma proposta colaborativa, ou seja, os alunos 

desenvolverão atividades em equipe. Além dos conhecimentos, a atividade abordará 

organização pessoal, o ritmo e a metodologia de trabalho, a noção de diferentes 

enfoques e indagações sobre o trabalho realizado. Espera-se, com isso, a promoção 

tanto do autoconhecimento quanto do conhecimento da atuação de cada membro do 

grupo. Tudo isso objetivando o fortalecimento da equipe no processo de assimilação 

de saberes. 

ATIVIDADES 

2º A 

 

Materiais para leitura:  

Os textos (Artigos) estão indicados no Programa Agrinho 2018, disponíveis como 

materiais complementares, além disso, há outros textos e vídeos  no site da TV 

interativa. 

As atividades para o trabalho da Mostra Cultural terão o seguinte desdobramento, 

com um esquema próprio conforme a seguir: 

01- Atividade   

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA: LEITURA DE BASES TEÓRICAS 

 Faça a leitura do material  indicado no link abaixo conforme sua turma: 

 

 



1- Ética, liberdade e determinismo: os limites da ação humana e o 

problema da sustentabilidade  

 

http://www.agrinho.com.br/site/wp-content/uploads/2014/09/06_Etica-liberdade-e-

determinismo.pdf 

 

2- Sexualidade 

 

http://www.agrinho.com.br/site/wp-content/uploads/2014/09/18_Sexualidade.pdf 

  

3- Jogo 

http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/game/memoria-fotos-antigas/game/ 

 

ATIVIDADES 

2º B 

 

Materiais para leitura:  

 

1-  Preconceitos e discriminação nas relações de trabalho  

 

http://www.agrinho.com.br/site/wp-

content/uploads/2014/09/37_Preconceitos-e-discriminacao.pdf 

 

2- Vídeos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Il0nz0LHbcM&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sk1FEb-p81o 

 

3- Jogo 

  

http://www.do2learn.com/games/feelingsgame/index.htm 
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02- Atividade escrita 

 

Digite  um texto  dissertativo ( 25 a 30 linhas)   abordando as questões existentes na 

temática.  O texto deve ser original, não serão aceitas cópias de outros textos.  

Ao final do seu texto, coloque os links com as referências da sua pesquisa 

acrescentando: link de um texto que lhe auxiliou na sua produção além dos 

indicados na atividade proposta, link de uma imagem e link de um vídeo. 

 

Modelo anexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


