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VII Curso Antártica ou Antártida? - 2020

Gelo - roteiro de aula
Cara(o) cursista,
Este módulo tem como objetivo levar ao seu conhecimento as características do cenário antártico e os diferentes tipos de gelo presentes na
paisagem branca do continente. Para isso, estude os materiais a seguir e realize as atividades:

Leitura

As variações do gelo no cenário antártico, por Elaine Alves Testoni e Sílvia Dotta

Videoaulas

TIPOS DE GELO NA ANTATIPOS DE GELO NA ANTA…… POR QUE OS POLOS SÃO POR QUE OS POLOS SÃO ……

GELO ANTÁRTICO GELO ANTÁRTICO - Parte 1- Parte 1 GELO ANTÁRTICO - Parte 2GELO ANTÁRTICO - Parte 2

TESTEMUNHOS DE GELOTESTEMUNHOS DE GELO CRIOSFERACRIOSFERA

GELEIRAS E BLOCOS DE GGELEIRAS E BLOCOS DE G…… SEDIMENTOS ANTÁRTICOSSEDIMENTOS ANTÁRTICOS

Por que a Antártica é gelaPor que a Antártica é gela…… Por que a Antártica é gelaPor que a Antártica é gela……
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https://www.youtube.com/watch?v=pJ0oOj-ulCo
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Atividades

Se você já visitou a Bússola e o Destino sabe que sua participação neste curso não precisa ser linear, isto é, você pode realizar qualquer módulo em
qualquer ordem. Semanalmente você terá atividades individuais e em grupo que dependem não apenas dos conteúdos ofertados pelo curso, mas,
também, por pesquisas que você deverá realizar. A avaliação de seu desempenho será processual e ao longo das próximas dez semanas você terá
de participar das atividades:

Fórum: Floresta Amazônica e Antártica: quem é o pulmão do mundo?
Questionário: Questões módulo Gelo
Rede Social: Compartilhe notícias e curiosidades polares
Wiki: Projeto Polar na Escola
Tarefa: Sequência Didática 1
Tarefa: Sequência Didática 2
Tarefa: Relato de experiência

Caso tenha alguma dúvida, acesse a Bússola para obter todas as informações sobre como participar deste curso, realizar as atividades e ter um
bom desempenho.  Você pode ainda entrar em contato com seu tutor, acessando o apoio pedagógico.

Boa viagem!
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