COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/08/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 6° 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 AGOSTO, ATÉ ÀS 17 HORAS. Não
esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.
ATENÇÃO: conforme orientado em reunião,o portfólio será composto neste bimestre por atividades relacionadas a
propiciar o melhor entendimento e aproveitamento em disciplinas que apresentaram queda de rendimento da
turma no último bimestre. Este será um plano de ação visando ao efetivo desenvolvimento escolar do aluno.

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: Danielle

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 um texto com no mínimo 20 linhas de forma
MANUSCRITA com os temas abaixo:
REDAÇÃO 1 – Os alunos deverão produzir uma história em quadrinho
utilizando a linguagem verbal e visual a partir do tema “ética na sociedade
contemporânea”.
REDAÇÃO 2 – Deverá ser criada uma notícia seguindo toda a estrutura deste
gênero jornalístico abordando um fato real ou ficcional em que uma pessoa
passa por várias dificuldades ao não seguir uma regra imposta pela
sociedade.

Atividades de Matemática 10 pontos

Livro
indicado
pela 10 pontos
escola/ Literatura livre

Serão postadas no site do colégio (www.colegioplante.com.br) atividades de
matemática que deverão ser impressas e realizadas em casa para então
anexá-las à pasta de portfólio. A fim de auxiliar na realização dos exercícios,
a professora de matemática fará as devidas orientações em sala de aula.
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
25/08.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 3° bimestre é:
- 6° ano: ODISSÉIA (versão adaptada) –Autor: Homero

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/08/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 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 AGOSTO, ATÉ AS 17 HORAS. Não
esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.
ATENÇÃO: conforme orientado em reunião,o portfólio será composto neste bimestre por atividades relacionadas a
propiciar o melhor entendimento e aproveitamento em disciplinas que necessitam do intenso trabalho com os
alunos. Este será um plano de ação visando ao efetivo desenvolvimento escolar do aluno.

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: DANIELLE

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 um texto com no mínimo 20 e máximo de 30 linhas de
forma MANUSCRITA com os temas abaixo:
REDAÇÃO 1 - escreva uma narrativa ficcional em que as personagens vivam
um conflito ao saberem que só têm uma semana de vida. A história que
você vai criar deve apresentar as personagens vivendo o drama da busca
pela felicidade nos seus últimos momentos de existência. Isso deve ser
evidenciado por meio de ações, convicções, comportamentos,
relacionamentos e desejos das personagens ao refletirem “o que é
felicidade”.
.REDAÇÃO 2 - Deverá ser criada uma reportagem seguindo toda a estrutura

deste gênero jornalístico abordando o tema “A ética na sociedade
contemporânea”.
Serão postadas no site do colégio (www.colegioplante.com.br) atividades de
matemática que deverão ser impressas e realizadas em casa para então
anexá-las à pasta de portfólio. A fim de auxiliar na realização dos exercícios,
a professora de matemática fará as devidas orientações em sala de aula.
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola, realizar um seminário e
Livro indicado pela 10 pontos
responder um questionário na aula de português. Além da leitura indicada
escola/ Literatura Livre
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
24/08 (7° ano A) e 25/08 (7° ano B).
Atenção: o livro indicado pela escola para o 3° bimestre é:

Atividades
Matemática

de 10 pontos

- 7° ano: DUELO - Autor: David Grossman
Atenciosamente,

coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/08/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 8° ANO
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 AGOSTO, ATÉ AS 17 HORAS. Não
esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.
ATENÇÃO: conforme orientado em reunião,o portfólio será composto neste bimestre por atividades relacionadas a
propiciar o melhor entendimento e aproveitamento em disciplinas que apresentaram queda de rendimento da
turma no último bimestre. Este será um plano de ação visando ao efetivo desenvolvimento escolar do aluno.

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

ORIENTAÇÕES

1 redação realizada em 5 pontos
CASA
com
temas
determinados
pelo
colégio.

O aluno deverá fazer um texto com no mínimo 20 e máximo de 30
linhas de forma MANUSCRITA com os temas abaixo:

Atividades
de 15 pontos
Matemática, Português
e Biologia

Serão postadas no site do colégio (www.colegioplante.com.br)
atividades de matemática, português e biologia que deverão ser
impressas e realizadas em casa para então anexá-las à pasta de
portfólio.
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 30/08.

Livro indicado pela 10 pontos
escola/ Literatura Livre

REDAÇÃO 1 - Questões envolvendo a corrupção e a ética estão
tendo destaque nos noticiários nos últimos anos. Dessa forma,
Deverá ser criado um texto dissertativo abordando o tema “A ética
na sociedade contemporânea”.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 3° bimestre é:

OS MISERÁVEIS (VERSÃO ADAPTADA) – Autor: Vitor Hugo

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/08/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 9° ANO
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 AGOSTO, ATÉ AS 17 HORAS. Não
esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.
ATENÇÃO: conforme orientado em reunião,o portfólio será composto neste bimestre por atividades relacionadas a
propiciar o melhor entendimento e aproveitamento em disciplinas que apresentaram queda de rendimento da
turma no último bimestre. Este será um plano de ação visando ao efetivo desenvolvimento escolar do aluno.

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

ORIENTAÇÕES

1 redação realizada em 5 pontos
CASA
com
temas
determinados
pelo
colégio.

O aluno deverá fazer um texto com no mínimo 20 e máximo de 30
linhas de forma MANUSCRITA com os temas abaixo:

Atividades
de 15 pontos
Português, História e
física
Livro indicado pela 10 pontos
escola/ Literatura Livre

Serão postadas no site do colégio (www.colegioplante.com.br)
atividades de português, história e física que deverão ser impressas e
realizadas em casa para então anexá-las à pasta de portfólio.
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 30/08.

REDAÇÃO 1 - Questões envolvendo a corrupção e a ética estão
tendo destaque nos noticiários nos últimos anos. Dessa forma,
Deverá ser criado um texto dissertativo abordando o tema “A ética
na sociedade contemporânea”.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 3° bimestre é:

A MALA DE HANA

Atenciosamente,

Autor: Karen Levine

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/08/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 1° ANO
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 AGOSTO, ATÉ AS 17 HORAS. Não
esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.
ATENÇÃO: conforme orientado em reunião,o portfólio será composto neste bimestre por atividades relacionadas a
propiciar o melhor entendimento e aproveitamento em disciplinas que apresentaram queda de rendimento da
turma no último bimestre. Este será um plano de ação visando ao efetivo desenvolvimento escolar do aluno.

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.

Professor orientador: PEDRO

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

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

ORIENTAÇÕES
O aluno deverá fazer um texto com no mínimo 20 e máximo de 30 linhas de
forma MANUSCRITA com os temas abaixo:
REDAÇÃO 1 - Ser cidadão não é só conhecer os seus direitos. É participar,
ser dinâmico na sua escola, no seu bairro, na sociedade em que vive. Dessa
forma, você deve realizar uma dissertação a partir do tema “Cidadania e
participação social.”
REDAÇÃO 2 - Inicialmente em São Paulo, em decorrência de o atual prefeito
apagar os grafites da cidade, esse assunto tem se tornado pauta de
discussão em todo o país. Para começar, é importante diferenciar pichação
e grafite. Junto a isso, pode-se refletir sobre a ocupação do espaço público e
a função da arte urbana nesse aspecto. Assim, produza um texto
dissertativo com o tema “Arte Urbana”.

Relatório de aulas

5 pontos

Atividades de Biologia

5 pontos

O aluno deverá realizar relatórios conforme temas solicitados pelo
professor nas aulas de Filosofia e Sociologia.

Serão postadas no site do colégio (www.colegioplante.com.br) atividades de
Biologia que deverão ser impressas e realizadas em casa para então anexálas à pasta de portfólio.
Livro
indicado
pela 10 pontos
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola, realizar um seminário e
escola/ Literatura Livre
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
30/08.
Atenção: o livro indicado pela escola para o 3° bimestre é:

Iracema (José de Alencar)

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/08/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 2° ANO
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 AGOSTO, ATÉ AS 17 HORAS. Não
esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.
ATENÇÃO: conforme orientado em reunião,o portfólio será composto neste bimestre por atividades relacionadas a
propiciar o melhor entendimento e aproveitamento em disciplinas que apresentaram queda de rendimento da
turma no último bimestre. Este será um plano de ação visando ao efetivo desenvolvimento escolar do aluno.

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.

Professor orientador: CARISSA

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

ORIENTAÇÕES

1 redação realizada em 5 pontos
CASA
com
tema
determinado
pelo
colégio.

O aluno deverá fazer um texto com no mínimo 20 e máximo de 30 linhas de
forma MANUSCRITA com os temas abaixo:

Relatório de aulas

O aluno deverá realizar relatórios conforme temas solicitados pelo
professor nas aulas de Filosofia e Sociologia.

5 pontos

REDAÇÃO 1 - Ser cidadão não é só conhecer os seus direitos. É participar,
ser dinâmico na sua escola, no seu bairro, na sociedade em que vive. Dessa
forma, você deve realizar uma dissertação a partir do tema “Cidadania e
participação social.”

Atividades de português, 10 pontos
matemática e biologia

Serão postadas no site do colégio (www.colegioplante.com.br) atividades de
português, matemática e biologia que deverão ser impressas e realizadas
em casa para então anexá-las à pasta de portfólio.
Livro
indicado
pela 10 pontos
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola, realizar um seminário e
escola/ Literatura Livre
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
31/08.
Atenção: o livro indicado pela escola para o 3° bimestre é:

Triste fim de Policarpo Quaresma (Lima Barreto)

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/08/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO 3° ANO
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 AGOSTO, ATÉ AS 17 HORAS.
A partir deste bimestre, realizaremos um portfólio diferenciado e totalmente focado em atividades de vestibulares e ENEM,
fundamentais à boa preparação de nossos alunos a fim de prepará-los para a realização de tais provas.
ATENÇÃO: Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.
Os critérios para a avaliação do portfólio serão:




Cumprimento das atividades propostas.
Qualidade dos trabalhos realizados.
Estética do trabalho.

Professor orientador: Pedro
ATIVIDADES
Redações ENEM

PONTUAÇÃO
TOTAL
10 pontos

Seminário do livro

10 pontos

Atividades
ENEM/
VESTIBULAR
A Coordenação.

10 pontos

COLÉGIO PLANTE

ORIENTAÇÕES
O aluno deverá realizar as redações solicitadas pelo professor de redação em
sala de aula e colocá-las no portfólio.
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 30/08.
O aluno deverá realizar as atividades específicas do Enem/vestibular
solicitadas em sala pelos professores em sala.

COMUNICADO IMPORTANTE

11/08/2017

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO 3° ANO
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 AGOSTO, ATÉ AS 17 HORAS.
A partir deste bimestre, realizaremos um portfólio diferenciado e totalmente focado em atividades de vestibulares e ENEM,
fundamentais à boa preparação de nossos alunos a fim de prepará-los para a realização de tais provas.
ATENÇÃO: Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA BIMESTRAL.
Os critérios para a avaliação do portfólio serão:




Cumprimento das atividades propostas.
Qualidade dos trabalhos realizados.
Estética do trabalho.

Professor orientador: Pedro
ATIVIDADES
Redações ENEM

PONTUAÇÃO
TOTAL
10 pontos

Seminário do livro

10 pontos

Atividades
VESTIBULAR

ENEM/

10 pontos

ORIENTAÇÕES
O aluno deverá realizar as redações solicitadas pelo professor de redação em
sala de aula e colocá-las no portfólio.
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 30/08.
O aluno deverá realizar as atividades específicas do Enem/vestibular
solicitadas em sala pelos professores em sala.

