
3º ANO – 1ª AVALIAÇÃO DO 1º BIMESTRE (PESQUISA INDIVIDUAL DE FRASES E NOTÍCIAS) 

PARTE 1 – FRASES 

No www.sociologando.com.br existem quase 1.500 frases de importantes nomes das ciências, da pedagogia e da política. Elas 

aparecem numa caixa branca situada logo abaixo do menu marrom horizontal que fica abaixo do título do site.  

TAREFA: Retire 5 frases (com seus respectivos autores) que você mais se identifique e que considere essencial hoje para 

melhorar (ou mesmo transformar) a vida em sociedade ou, seja, para servir de base para uma educação cidadã.   

PARTE 2 - NOTÍCIAS 

Acesse o site www.sociologando.com.br e a partir dele, e somente dele, extraia 5 notícias. 

QUAIS NOTÍCIAS ESCOLHER?  

Resposta: Aquelas 5 manchetes que você considere que foi destaque da última semana (de preferência escolha notícias de dias 

diferentes) e que, caso você tivesse uma rádio ou uma TV ou um jornal impresso você passaria adiante.  

OBS: Será observada a originalidade das escolhas.  

OBS: Caso queira, você pode fazer uma síntese para cada matéria selecionada. Lembre-se de usar o resumo da própria matéria 

ou, caso esse não exista, use o 1º parágrafo da própria notícia como base. Sempre que precisar traduza o texto (se preciso use o 

Google Tradutor ou peça ajuda ao seu professor de espanhol). Evite ultrapassar 6 linhas. 

VALOR DO TRABALHO: 3,0 

OBJETIVO: Aprofundar o acesso ao pensamento político e científico. Familiarizar o corpo discente com os últimos 

acontecimentos do Brasil e do mundo através do uso de fontes alternativas de informação, de modo a facilitar o vínculo desses 

fatos e assuntos com os temas curriculares a serem abordados no decorrer deste ano letivo. 

PRAZO: Entregar numa folha de papel almaço ou digitado (com capa) no seguinte formato até 12 ou 13/04/2017, CONFORME O 

SEU DIA DE AULA.  

OBS: A entrega com atraso do mesmo acarretará em perda imediata de 1,5 pontos. 

Nova Iguaçu, ___ de abril de 2017 

Instituto de Educação Rangel Pestana 

Curso Normal de Formação de Professores 

Disciplina: Sociologia  

Professor: Renato Fialho 

Turma: CN-1016 

Aluna(o): Seu nome completo 
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