COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

05/03/2018

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 29 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: Yasmim e Carissa

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

Redação

ORIENTAÇÕES

5 pontos

O aluno deverá realizar uma redação a partir do tema “A
sustentabilidade em nosso cotidiano. Consumo consciente: como
minimizar o impacto do nosso consumo no Planeta? ”. A redação
deverá ser escrita de acordo com o padrão culto da língua e ter entre
20 e 30 linhas.

Visita Cultural – área de 5 pontos
humanas

O aluno deverá realizar uma visita cultural (museu, exposição, teatro)
e redigir um relatório de, no mínimo, 15 linhas expondo suas
impressões sobre esta visita.

Relatório de palestra

Os alunos participarão de uma palestra promovida pelo colégio com
a temática do projeto. A partir disso, deverão realizar um relatório
com no mínimo 15 linhas e anexar em sua pasta de portfólio

Seminário
atividade escrita

Aula Destaque

5 pontos

com 10

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 21/03 (6° A e B, 7° B) e 22/03 (7° A)

5 pontos

O aluno deverá escolher uma aula que lhe surpreendeu e se
destacou no bimestre. A partir disso, fazer um relatório da aula e
expor sua justificativa para esta escolha.

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

05/03/2018

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 29 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

Redação

ORIENTAÇÕES

5 pontos

O aluno deverá realizar uma dissertação a partir do tema “A
sustentabilidade em nosso cotidiano. Consumo consciente: como
minimizar o impacto do nosso consumo no Planeta? ”. A redação
deverá ser escrita de acordo com o padrão culto da língua e ter entre
20 e 30 linhas.

Visita Cultural – área de 5 pontos
humanas

O aluno deverá realizar uma visita cultural (museu, exposição, teatro)
e redigir um relatório de, no mínimo, 15 linhas expondo suas
impressões sobre esta visita.

Relatório de palestra

Os alunos participarão de uma palestra promovida pelo colégio com
a temática do projeto. A partir disso, deverão realizar um relatório
com no mínimo 15 linhas e anexar em sua pasta de portfólio

Seminário
atividade escrita

Aula Destaque

5 pontos

com 10 pontos

5 pontos

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 22/03.
O aluno deverá escolher uma aula que lhe surpreendeu e se
destacou no bimestre. A partir disso, fazer um relatório da aula e
expor sua justificativa para esta escolha.

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

05/03/2018

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 29 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, Carissa e Viviane

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

Redação

ORIENTAÇÕES

5 pontos

O aluno deverá realizar uma dissertação a partir do tema “A
sustentabilidade em nosso cotidiano. Consumo consciente: como
minimizar o impacto do nosso consumo no Planeta? ”. A redação
deverá ser escrita de acordo com o padrão culto da língua e ter entre
20 e 30 linhas.

Visita Cultural – área de 5 pontos
humanas

O aluno deverá realizar uma visita cultural (museu, exposição, teatro)
e redigir um relatório de, no mínimo, 15 linhas expondo suas
impressões sobre esta visita.

Relatório de palestra

Os alunos participarão de uma palestra promovida pelo colégio com
a temática do projeto. A partir disso, deverão realizar um relatório
com no mínimo 15 linhas e anexar em sua pasta de portfólio

Seminário
atividade escrita

Aula Destaque

5 pontos

com 10

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 30/03 (1° e 2° ano) e 02/04 (3° ano)

5 pontos

O aluno deverá escolher uma aula que lhe surpreendeu e se
destacou no bimestre. A partir disso, fazer um relatório da aula e
expor sua justificativa para esta escolha.

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 Queirós)
- 3° ano: Capitães da Areia (Jorge Amado)

Atenciosamente,

Coordenação.

