COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

06/03/2017

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 31 DE MARÇO, ATÉ AS 17 HORAS.
ATENÇÃO: 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: Tatiana

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

2 redações realizadas 10 pontos
em CASA com temas
determinados
pelo
colégio/ Concurso de
Redação aplicado na
escola.

ORIENTAÇÕES
O aluno deverá fazer uma narração com no mínimo 20 linhas de forma
MANUSCRITA com os temas abaixo:
REDAÇÃO 1 – No dia 8 de Março é comemorado o Dia Internacional da
Mulher, temática também bastante discutida em nossa escola. A partir
disso, você deverá produzir uma narração que tenha como personagem
principal uma mulher, ficcional ou real, que tenha impactado a sociedade de
forma positiva.
REDAÇÃO 2 –O mundo é mesmo uma bola que rola pelo espaço carregando
consigo a humanidade. É a nossa casa, e dela todos deveriam cuidar,
deixando de lado disputas, brigas e guerras que só agridem o planeta e
aumentam as diferenças entre os seres humanos. Imagine, então, que você
é um ( uma) atleta de uma modalidade esportiva que utiliza a bola ( futebol
ou vôlei, por exemplo) e vai participar de um jogo pela paz em algum país
bem distante geograficamente do Brasil...mas algo inesperado acontece.
Narre essa aventura em 1a pessoa, construindo um texto narrativo.

Relatório
prática

de

aula 10 pontos

Livro indicado pela 10 pontos
escola/ Literatura livre

O professor de ciências e biologia promoverá uma aula prática durante suas
atividades em sala, sendo que o aluno deverá produzir um relatório a ser
colocado no portfólio.
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola e realizar um seminário 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 30/03.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 1° bimestre é:
- 6° ano: A Terra dos meninos pelados (Graciliano Ramos)
- 7° ano: A volta ao mundo em 80 dias (Julio Verne)

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

06/03/2017

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 31 DE MARÇO, ATÉ AS 17 HORAS.
ATENÇÃO: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: Carissa

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

2 redações realizadas 10 pontos
em CASA com temas
determinados
pelo
colégio/ Concurso de
Redação aplicado na
escola.

ORIENTAÇÕES
O aluno deverá fazer uma dissertação com no mínimo 20 e máximo de 30
linhas de forma MANUSCRITA com os temas abaixo:
REDAÇÃO 1 – A exposição nas redes sociais tem sido bastante discutida,
pois vem mudando o comportamento de muitas pessoas no mundo. A
internet e as redes sociais tiveram um grande avanço nos últimos anos,
juntamente com o crescimento dos aparelhos eletrônicos e a facilidade de
se conectar no mundo virtual. Mas, o que há por trás da grande
autoexposição que vemos hoje nas redes sociais? Porque as pessoas sentem
tanta necessidade de se expor desta forma compartilhando cada passo de
suas vidas? Mediante a isso faça um dissertação a partir do tema “As
consequências da superexposição nas redes sociais.”
REDAÇÃO 2 – Mulheres e homens ao longo de boa parte da história da
humanidade desempenhavam papéis sociais muito diferentes. Mas do que
se trata o papel social? A partir dessa temática, produza uma redação
dissertativa com o tema “O papel da mulher na sociedade contemporânea”.

Relatório
prática

de

aula 10 pontos

Livro indicado pela 10 pontos
escola/ Literatura Livre

O professor de ciências e biologia promoverá uma aula prática durante suas
atividades em sala, sendo que o aluno deverá produzir um relatório a ser
colocado no portfólio.
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola e realizar um seminário 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 30/03.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 1° bimestre é:
- 8° ano: O máscara de ferro (Alexandre Dumas)
- 9° ano: O alienista (Machado de Assis)

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

06/03/2017

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 31 DE MARÇO, ATÉ AS 17 HORAS.
ATENÇÃO: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 (1° ano); Carissa (2° ano); Viviane (3° ano)

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

2 redações realizadas 10 pontos
em CASA com temas
determinados
pelo
colégio.

ORIENTAÇÕES
O aluno deverá fazer uma narração com no mínimo 20 e máximo de 30
linhas de forma MANUSCRITA com os temas abaixo:
REDAÇÃO 1 – o carnaval é um evento mundial e comemorado desde muito
tempo de acordo com a cultura e hábitos de cada povo. Nesta perspectiva
cultural, produza uma redação dissertativa a partir do tema “Origem,
história e consequências do carnaval no Brasil”.
REDAÇÃO 2 – O hábito de ver televisão faz parte da cultura atual. Os meios
tecnológicos de comunicação, em especial a televisão, podem ser usados
como recurso para educar o olhar, além de ser grande influência para seu
público. Nesse sentido, produza uma dissertação com o tema “Como a
televisão pode promover o respeito à diversidade e o combate aos
preconceitos, contribuindo na formação dos cidadãos”

Relatório das aulas de 5 pontos
Filosofia e Sociologia
Relatório
de
aula 5 pontos
prática
Livro indicado pela 10 pontos
escola/ Literatura Livre

O aluno deverá realizar relatórios conforme temas solicitados pelo
professor nas aulas de Filosofia e Sociologia.
A professora de Química promoverá uma aula prática durante suas
atividades em sala, sendo que o aluno deverá produzir um relatório a ser
colocado no portfólio.
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola e realizar um seminário 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 30/03.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 1° bimestre é:
- 1° ano: Auto da Barca do Inferno (Gil Vicente)
- 2° ano: O Crime do Padre Amaro (Eça de Queiros)
- 3° ano: Capitães da Areia (Jorge Amado)

Atenciosamente,

Coordenação.

