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ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Uma das formas de desenvolver a habilidade de escrita de nossos alunos, além de estimular sua autonomia na
resolução de atividades, a turma do 5° ano realiza bimestralmente um portfólio. Tal instrumento se faz presente
desde o 5° ano até o Ensino Médio.
Informamos que o portfólio é pontuado e compõe, juntamente com a realização das tarefas, 10 pontos na média
bimestral do aluno.
Atente-se às atividades que os alunos farão em sala.
ATIVIDADES
1 – redação realizada em sala com
o tema determinado pelo colégio/
professores.

ORIENTAÇÃO
Neste bimestre, o gênero textual abordado na apostila é o relato pessoal.
Mediante a isto, faça um relato sobre sua experiência pessoal a respeito de
algo marcante vivenciado por você e sua turma neste ano.
Atenção:
-Não esqueça de que o relato é uma narrativa, portanto é importante que
você siga uma sequencia com início, desenvolvimento e fechamento da
história.
-Atenção aos parágrafos, letras maiúsculas e correção ortográfica.
- Sua narração deverá ter no mínimo 15 e máximo 30 linhas.

Resumo de filme

Os alunos assistirão no colégio ao filme “O menino maluquinho”, o que será
debatido com os professores a respeito dos temas relativos a ele,
relacionando-o com o que vem sendo trabalhado em nosso projeto bimestral.
O aluno deverá realizar a leitura de um livro de sua livre escolha em casa e
realizar um resumo em sala sobre a obra sob a orientação dos professores.
Estamos trabalhando arduamente o tema cidadania durante o nosso ano
letivo. Assim, faremos uma palestra especial a partir do tema do Sarau “Quem
sabe faz a hora...Acorda Brasil!!!”. Os alunos deverão realizar um relatório a
respeito desta atividade em sala de aula sob a orientação da professora.

Literatura Livre
Aula especial

Atenção: o livro indicado para o 4° bimestre é:
- Literatura Livre

Atenciosamente,

coordenação.

