COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

01/08/2018

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 6º E 7º 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 14 DE SETEMBRO, ATÉ AS 17 HORAS.
ATENÇÃO:Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA
BIMESTRAL.

ATRASOS NA ENTREGA DO PORTFÓLIO RESULTARÃO NA PERDA DE 10 PONTOS.
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.

Os professores de português de todas as turmas poderão sanar eventuais dúvidas dos alunos!

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

ORIENTAÇÕES

Redação

5 pontos

A Independência do Brasil é celebrada no dia 07 de Setembro. Os
desfiles realizados neste dia são uma oportunidade de trabalhar
questões sobre ética, cidadania e símbolos pátrios, além de debater
os contextos históricos da independência e o despertar do
patriotismo brasileiro. Dessa forma, você deverá realizar um texto
opinativo a partir do tema “Patriotismo: um sentimento presente no
Brasil?”. Seu texto deverá ser manuscrito e ter entre 20 e 30 linhas.

Atividade Plurall

10 pontos

Os alunos deverão realizar atividades encaminhadas pelos
professores de história e geografia no Portal Plurall, tais atividades
serão orientadas no próprio portal até o dia 13/08.

Seminário do livro

10 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 29/08.

Aula
prática
Matemática

de 5 pontos

A professora de matemática realizará em sala uma aula prática/
experimentação. Após esta aula, o aluno deverá redigir um relatório
manuscrito com no mínimo 15 linhas.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 3° bimestre é:
- 6° ano: Odisséia (Homero)
- 7° ano: Duelo (David Grossman)

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

01/08/2018

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 8º E 9º 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 14 DE SETEMBRO, ATÉ AS 17 HORAS.
ATENÇÃO:Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA
BIMESTRAL.

ATRASOS NA ENTREGA DO PORTFÓLIO RESULTARÃO NA PERDA DE 10 PONTOS.
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.

Os professores de português de todas as turmas poderão sanar eventuais dúvidas dos alunos!

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

ORIENTAÇÕES

Redação

5 pontos

A Independência do Brasil é celebrada no dia 07 de Setembro. Os
desfiles realizados neste dia são uma oportunidade de trabalhar
questões sobre ética, cidadania e símbolos pátrios, além de debater
os contextos históricos da independência e o despertar do
patriotismo brasileiro. Dessa forma, você deverá realizar um texto
dissertativo a partir do tema “Patriotismo: um sentimento presente
no Brasil?”. Seu texto deverá ser manuscrito e ter entre 20 e 30
linhas.

Atividade Plurall

10 pontos

Os alunos deverão realizar atividades encaminhadas pelos
professores de história e geografia no Portal Plurall, tais atividades
serão orientadas no próprio portal até o dia 13/08.

Seminário do livro

10 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 30/08.

Aula prática de Física

5 pontos

O professor de física realizará em sala uma aula prática/
experimentação. Após esta aula, o aluno deverá redigir um relatório
manuscrito com no mínimo 15 linhas.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 3° bimestre é:
- 8° ano: Os Miseráveis (versão adaptada) – Victor Hugo
- 9° ano: A mala de Hana – Karen Levine

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

01/08/2018

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 14 DE SETEMBRO, ATÉ AS 17 HORAS.
ATENÇÃO:Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e vale rá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA
BIMESTRAL.

ATRASOS NA ENTREGA DO PORTFÓLIO RESULTARÃO NA PERDA DE 10 PONTOS.
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.
Os professores de português de todas as turmas poderão sanar eventuais dúvidas dos alunos!

ATIVIDADES

PONTUAÇÃO
TOTAL

ORIENTAÇÕES

Redação

5 pontos

A Independência do Brasil é celebrada no dia 07 de Setembro. Os
desfiles realizados neste dia são uma oportunidade de trabalhar
questões sobre ética, cidadania e símbolos pátrios, além de debater
os contextos históricos da independência e o despertar do
patriotismo brasileiro. Dessa forma, você deverá realizar um texto
dissertativo a partir do tema “Patriotismo: um sentimento presente
no Brasil?”. Seu texto deverá ser manuscrito e ter entre 20 e 30
linhas.

Atividade Plurall

10 pontos

Os alunos deverão realizar atividades encaminhadas pelos
professores de história e geografia no Portal Plurall, tais atividades
serão orientadas no próprio portal até o dia 13/08.

Seminário do livro

10 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 nos dias 28, 29 e 30/08.

Aula
prática
Química

de 5 pontos

A professora de química realizará em sala uma aula prática/
experimentação. Após esta aula, o aluno deverá redigir um relatório
manuscrito com no mínimo 15 linhas.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 3° bimestre é:
- 1° ano: Iracema – José de Alencar
- 2° ano: Triste fim de Policarpo Quaresma – Lima Barreto
- 3° ano: Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis

Atenciosamente,

Coordenação.

