COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/10/2019.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 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 01/11.
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

05 pontos

Neste bimestre, nossos alunos participarão do Concurso de Redação Cisne
Branco – promovido pela Marinha do Brasil. Esta redação será realizada
durante as aulas de português para os devidos encaminhamentos. O tema
da redação será “Se eu fosse marinheiro, o que eu faria pelo Brasil?”.

Atividade Plurall

10 pontos

Os alunos deverão realizar as doses mínimas de português e matemática
das listas de exercícios 7, 8 e 9.

Seminário do livro

10 pontos

O aluno deverá ler o livro indicado pela escola e realizar um seminário 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 período de 28 a 31/10 .
Deverá, ainda, constar um resumo do livro no portfólio.

Relatório de filme

05 pontos

Fechando nosso ano com a temática “Amor”, vamos reviver nossas
memórias afetivas. Assim, muitos filmes marcaram épocas trazendo
mensagens importantes para a formação do indivíduo. Pensando nisso, o
aluno assistirá no colégio filmes selecionados para que possa realizar seu
relatório abordando, além do resumo, a reflexão sobre a temática
desenvolvida.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 4° bimestre é:
- 6° ano: O PEQUENO PRÍNCIPE
- 8° ano: O DIÁRIO DE ANNE FRANK

Atenciosamente,

Coordenação.

- 7° ano: A ILHA DO TESOURO
- 9° ano: O SERTÃO VAI VIRAR MAR

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/10/2019.

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 01/11.
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

05 pontos

Neste bimestre, nossos alunos participarão do Concurso de Redação Cisne
Branco – promovido pela Marinha do Brasil. Esta redação será realizada
durante as aulas de português para os devidos encaminhamentos. O tema
da redação será “A importância da Marinha para a presença do Brasil no
continente gelado?”.

Atividade Plurall

10 pontos

Os alunos deverão realizar as tarefas indicadas pelos professores de
português e matemática. Os professores orientarão todos os alunos em
sala de aula.

Seminário do livro

10 pontos

O aluno deverá ler o livro indicado pela escola e realizar um seminário 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 período de 28 a 31/10 .

Relatório de filme

05 pontos

Fechando nosso ano com a temática “Amor”, vamos reviver nossas
memórias afetivas. Assim, muitos filmes marcaram épocas trazendo
mensagens importantes para a formação do indivíduo. Pensando nisso, o
aluno assistirá no colégio filmes selecionados para que possa realizar seu
relatório abordando, além do resumo, a reflexão sobre a temática
desenvolvida.

Atenção: o livro indicado pela escola para o 4° bimestre é:
- 1° ano – Memórias de um Sargento de Milícias - 2° ano – Vidas Secas

Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/10/2019.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 3° EM
O portfólio é composto de atividades complementares visando à consolidação dos conhecimentos adquiridos por
nossos alunos. Assim, de forma a auxiliar o 3° ano do ensino médio em sua rotina de estudos focada nos vestibulares a
que serão submetidos neste ano, no 2° semestre devem realizar o portfólio ENEM/ VESTIBULARES, composto
essencialmente de atividades de todas as disciplinas, conforme orientação abaixo. Você deverá preparar suas
atividades e apresentá-las no dia 01/11.
ATENÇÃO:Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA
BIMESTRAL.
ATIVIDADES
Atividade Plurall

PONTUAÇÃO
TOTAL
20 pontos

Seminário do livro

10 pontos

ORIENTAÇÕES
Os alunos deverão realizar atividades encaminhadas pelos professores no
portal Plurall, tais atividades serão apresentadas no mural da sala de aula.
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola e realizar um seminário 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 período de 28 a 31/10 .

Atenção: o livro indicado pela escola para o 4° bimestre é A hora da estrela
Atenciosamente,

Coordenação.

COLÉGIO PLANTE

COMUNICADO IMPORTANTE

11/10/2019.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PORTFÓLIO – 3° EM
O portfólio é composto de atividades complementares visando à consolidação dos conhecimentos adquiridos por
nossos alunos. Assim, de forma a auxiliar o 3° ano do ensino médio em sua rotina de estudos focada nos vestibulares a
que serão submetidos neste ano, no 2° semestre devem realizar o portfólio ENEM/ VESTIBULARES, composto
essencialmente de atividades de todas as disciplinas, conforme orientação abaixo. Você deverá preparar suas
atividades e apresentá-las no dia 01/11.
ATENÇÃO:Não esqueça que o portfólio faz parte do instrumento avaliativo e valerá 30 PONTOS EM SUA MÉDIA
BIMESTRAL.
ATIVIDADES
Atividade Plurall

PONTUAÇÃO
TOTAL
20 pontos

Seminário do livro

10 pontos

ORIENTAÇÕES
Os alunos deverão realizar atividades encaminhadas pelos professores no
portal Plurall, tais atividades serão apresentadas no mural da sala de aula.
O aluno deverá ler o livro indicado pela escola e realizar um seminário 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 período de 28 a 31/10 .

Atenção: o livro indicado pela escola para o 4° bimestre é A hora da estrela
Atenciosamente,
Coordenação.

