COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

16/10/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 6° e 7° ANO ENSINO FUNDAMENTAL
O portfólio é composto de atividades complementares conforme orientações abaixo. Para entendê-lo melhor, leia
detalhes NO ITEM INSTRUMENTOS AVALIATIVOS no MANUAL DO ALUNO (agenda escolar).Se você ainda tiver
dúvidas, poderá saná-las com seu professor orientador ou com a coordenação (Vivi ou Jefferson). Você deverá
preparar suas atividades e apresentá-las encadernadas ou em pasta no dia 10 DE NOVEMBRO, ATÉ ÀS 17 HORAS.
Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.

NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS DE INTERNET EM NENHUMA HIPÓTESE.

Os critérios para a avaliação do portfólio serão:
•

Cumprimento das atividades propostas.

•

Qualidade dos trabalhos realizados.

•

Estética do trabalho.

Professora orientadora: YASMIM E CARISSA
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL
1 redação realizada na 10 pontos
escola
com
tema
determinados
pelo
colégio.
Atividades de Artes
10 pontos

Livro indicado pela 10 pontos
escola/ Literatura livre

ORIENTAÇÕES
O aluno deverá fazer um texto com no mínimo 20 linhas de forma
MANUSCRITA fazendo uma reflexão sobre a condição do homem,
valores, moral e ética.
Visando a temática de nosso último projeto bimestral
“Cidadaneando: no compasso da arte”, a professora Carla fará a
orientação de um trabalho artístico o qual deverá ser anexado ao
portfólio. Detalhes do trabalho estarão disponíveis no site.
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola, realizar um seminário
e responder um questionário na aula de português. Além da leitura
indicada pela escola, os alunos também farão uma apresentação
sobre uma literatura livre. Os grupos para a realização das atividades
serão divididos com o auxílio do professor orientador e a
apresentação acontecerá no dia 09/11.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 4° bimestre é:
- 6° ano: O PEQUENO PRÍNCIPE - Autor: Saint Exupéry
- 7° ano: A ILHA DO TESOURO - Autor: Robert Louis Stevenson

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

16/10/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 8° e 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL
O portfólio é composto de atividades complementares conforme orientações abaixo. Para entendê-lo melhor, leia
detalhes NO ITEM INSTRUMENTOS AVALIATIVOS no MANUAL DO ALUNO (agenda escolar).Se você ainda tiver
dúvidas, poderá saná-las com seu professor orientador ou com a coordenação (Vivi ou Jefferson). Você deverá
preparar suas atividades e apresentá-las encadernadas ou em pasta no dia 10 DE NOVEMBRO, ATÉ ÀS 17 HORAS.
Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.

NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS DE INTERNET EM NENHUMA HIPÓTESE.

Os critérios para a avaliação do portfólio serão:
•

Cumprimento das atividades propostas.

•

Qualidade dos trabalhos realizados.

•

Estética do trabalho.

Professora orientadora: PEDRO E CARISSA
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL
1 redação realizada na 10 pontos
escola
com
tema
determinados
pelo
colégio.
Atividades de Artes
10 pontos

Livro indicado pela 10 pontos
escola/ Literatura livre

ORIENTAÇÕES
O aluno deverá fazer um texto com no mínimo 20 linhas de forma
MANUSCRITA a partir do tema “Há limites quando o assunto é
arte? ”
Visando a temática de nosso último projeto bimestral
“Cidadaneando: no compasso da arte”, a professora Carla fará a
orientação de um trabalho artístico o qual deverá ser anexado ao
portfólio. Detalhes do trabalho estarão disponíveis no site.
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola, realizar um seminário
e responder um questionário na aula de português. Além da leitura
indicada pela escola, os alunos também farão uma apresentação
sobre uma literatura livre. Os grupos para a realização das atividades
serão divididos com o auxílio do professor orientador e a
apresentação acontecerá no dia 08/11.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 4° bimestre é:
- 8° ano: O DIÁRIO DE ANNE FRANK
- 9° ano: O SERTÃO VAI VIRAR MAR

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

16/10/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – ENSINO MÉDIO
O portfólio é composto de atividades complementares conforme orientações abaixo. Para entendê-lo melhor, leia
detalhes NO ITEM INSTRUMENTOS AVALIATIVOS no MANUAL DO ALUNO (agenda escolar).Se você ainda tiver
dúvidas, poderá saná-las com seu professor orientador ou com a coordenação (Vivi ou Jefferson). Você deverá
preparar suas atividades e apresentá-las encadernadas ou em pasta no dia 10 DE NOVEMBRO, ATÉ ÀS 17 HORAS.
Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.

NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS DE INTERNET EM NENHUMA HIPÓTESE.

Os critérios para a avaliação do portfólio serão:
•

Cumprimento das atividades propostas.

•

Qualidade dos trabalhos realizados.

•

Estética do trabalho.

Professora orientadora: PEDRO E CARISSA
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL
1 redação realizada na 10 pontos
escola
com
tema
determinados
pelo
colégio.
Atividade
de 10 pontos
Sociologia/ Relatório de
Palestra
Livro indicado pela 10 pontos
escola/ Literatura livre

ORIENTAÇÕES
O aluno deverá fazer um texto com no mínimo 20 linhas de forma
MANUSCRITA a partir do tema “Há limites quando o assunto é
arte? ”
Finalizando nosso Trabalho de Sociologia, teremos em nosso colégio
uma palestra visando todo o processo realizado pelo cartório
eleitoral. Mediante a isso, o aluno deverá realizar um relatório com
no mínimo 20 linhas a respeito desta atividade.
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola, realizar um seminário
e responder um questionário na aula de português. Além da leitura
indicada pela escola, os alunos também farão uma apresentação
sobre uma literatura livre. Os grupos para a realização das atividades
serão divididos com o auxílio do professor orientador e a
apresentação acontecerá no dia 06/11 (1° E 3° ANO); 08/11 (2°
ANO).

Atenção: o livro indicado pela escola para o 4° bimestre é:
- 1° ano: Memórias de um sargento de milícias (Manuel Antônio de Almeida)
- 2° ano: Vidas Secas (Graciliano Ramos)
- 3° ano: A hora da estrela (Clarice Lispector)

Atenciosamente,

Coordenação.

