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1. Praças, feiras e parques públicos são importantes espaços de convivência em um bairro.

Defina o que é um espaço de convivência.

2. Para que se formem grupos de convivência, é necessário que as pessoas se reúnam em um espaço 
físico ou virtual onde possam tratar de algum interesse em comum.

Cite um grupo de convivência do qual você faça parte.

3. Regras de convivência servem para que as relações entre as pessoas sejam agradáveis e conflitos 
sejam evitados.

Escreva três atitudes que funcionam como regras de convivência.

4. O que é necessário para que uma atitude seja uma regra de convivência?

5. Explique: por que jogar lixo na rua é algo a ser evitado por quem segue as regras de convivência?
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6. Leia o texto.

“Quando eu era pequeno, meu pai cuidava da fazenda muito bem, havia árvores de todos os tipos: 
de jaca, de jabuticaba, de figo, de abacate, de manga. Mas um certo dia, um homem comprou a 
fazenda. Agora não há mais árvores. Tudo que há é um tipo de mato para alimentar vacas”.

O que ocorreu à fazenda mencionada no texto? Explique.

7. Observe a imagem:

Ilustração de uma casa no passado e no presente.

Descreva as transformações que ocorreram na casa.

8. Para conhecer a história de um lugar, uma das possibilidades é perguntar para pessoas mais 
velhas que viveram ali por algum tempo.

Explique: por que pessoas mais velhas podem ter informações sobre o passado de um lugar?
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9. Leia a notícia e responda:

Cidade pinta as ruas de azul para tentar amenizar o calor

A gestão municipal começou a aplicar, sobre o asfalto preto, uma camada de tinta azul ciano. 

[...]

Glossário
amenizar: aliviar.

Cidade pinta as ruas de azul para tentar amenizar o calor. Estadão Conteúdo, 2019. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/
cidades/cidade-pinta-as-ruas-de-azul-para-tentar-amenizar-o-calor/>. Acesso em: 14 fev. 2020.

Por que as ruas da cidade passaram por uma pintura?

10. Observar fotografias de uma cidade é um modo de conhecer um pouco de como ela era no 
passado. 

Explique: por que as fotografias podem revelar informações sobre o passado de um lugar?


