COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

16/10/2019

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 5º ANO - 4º BIMESTRE
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 (Viviane ou
Vitor).
Lembramos que o trabalho do portfólio vale nota para a média do bimestre e, a não realização desta
atividade acarreta em uma baixa na nota final. É necessária uma maior atenção nesta tarefa e nas suas
orientações. São 4 atividades que compõe o trabalho final, e devem ser feitas de maneira organizada e
caprichosa pelo aluno.
Não esqueça que o portfólio terá um peso ainda maior no processo avaliativo a partir do 6º ano. Por isso,
é importante a sua realização com dedicação, para que as dificuldades sejam sanadas.
Os critérios para a avaliação do portfólio serão:

Cumprimento das atividades propostas.

Qualidade dos trabalhos realizados.

Estética do trabalho.
ATIVIDADES

PROPOSTA
DE
REDAÇÃO

RESUMO
DO
FILME

RESUMO
DO
LIVRO

RELATÓRIO:
AULA-PASSEIO

ORIENTAÇÕES
Nesse mês de outubro tivemos duas comemorações importantes: O Dia das
Crianças e o Dia dos Professores. Como são importantes em nossa
sociedade! A criança que se prepara para ser o futuro e os professores que
dão todo suporte nessa preparação. O tema de nossa redação é:
“A importância do professor no desenvolvimento da criança”
Nessa redação, o aluno deverá mostrar como o professor é uma figura
importante no desenvolvimento das crianças.
Neste bimestre, nossa atividade sobre o filme será realizada na nova
produção de “Alladin”. Um clássico que nos leva a soltar a imaginação e
entrar na fantasia que nos é apresentada. Muito amor, sonhos, amizade...
Tantas coisas podemos aprender através dessa história. O filme já foi
apresentado aos alunos na escola, mas é bom ser visto novamente para a
realização da atividade.
Nesse 4º bimestre, a literatura é livre. O aluno poderá escolher um livro de
sua preferência para a realização desta atividade.
Auxilie o aluno na escolha desta literatura, para que seja uma história que
agregue valores e idéias e traga lições para os leitores.
Após a escolha, o aluno deve ler e produzir seu resumo para que a história
seja devidamente apresentada. Evite resumos disponíveis na internet. Eles
não trazem a emoção do leitor, ponto forte nesta atividade.
Nossa aula-passeio deste bimestre será no Projeto Tamar. Em breve,
maiores informações na agenda sobre esse dia cheio de conhecimento e
diversão. Fiquem atentos!
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