
ESCOLA SEM MUROS
em casa também se aprende

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA III

alunos de 12 a 15 anos

INFORMÁTICA



ATIVIDADE DO DIA:

14 - Pesquisa



EDUCADOR: Pedro Henrique Cursino Silva

UNIDADE ESCOLAR:

E.M.E.I.E.F. Prof. José Marcondes de Moura - MONJOLINHO

SUPERVISOR PEDAGÓGICO: Diego César Corrêa

Esta atividade foi preparada pelo educador, com apoio,

orientação e revisão da equipe de Coordenação do

Programa de Ensino Integral.



PESQUISA

Olá! Hoje, faremos atividades de pesquisa. Além da
pesquisa, você fará um desafio de perguntas e respostas
para descobrir qual tipo de pesquisador você é!



ALERTA: Desafio!

Ao final da atividade, descobriremos qual tipo de pesquisador você é. Em cada

parte da atividade realizada, você somará pontos. Anote!

Neste desafio, quaisquer meios de pesquisa são válidos: pode usar livros,

jornais, revistas, internet, dicionário e familiares na sua consulta.

Qual tipo de pesquisador você é? 



Pesquisa

2) Pesquise e cite três fatos curiosos ou marcantes sobre a 
informática.

1) Qual o significado da palavra PESQUISA?



Pesquisa

3) Cite o nome de um programa utilizado para digitar textos
no computador?



Pesquisa

RESPOSTAS

1) Conjunto de atividades que têm por finalidade a descoberta de
novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico etc.

2) Surgimento do primeiro computador, invenção do mouse, conexão
com a internet e o primeiro Windows são algumas sugestões.

3) Microsoft Word, Writer, entre outros.



Quadro de Pontuação

Para cada resposta certa: +2

Utilizou a internet como fonte de pesquisa: +1

Utilizou livros, jornais e dicionários como fonte de pesquisa: +2

Envolveu familiares: +3

Quantos pontos você fez?



Qual pesquisador é você?

Pontuação:

Pesquisador CRTL+C CTRL+ V: presta

bastante atenção, mas ainda copia e

cola o que vê pela frente. Começou

agora e está disposto a aprender.

Pesquisador Verificador de Fonte: antes

de entregar o trabalho, verifica e checa

as fontes. Cuidadoso e atencioso, nunca

esquece a bibliografia.

Pesquisador Científico: incansável na

busca pelo conhecimento, está disposto

a sempre melhorar. Sempre atento a

todos os detalhes!

de 0 a 6 pontos

de 6 a 9 pontos

10 pontos ou mais
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

