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Data

Tipo de Avaliação

Peso

08/03

TB- Aula invertida:
Apresentação Conteúdo
Mensal

10,0

Conteúdo



Lenda
Releitura de Lenda por imagens

Série: 8º ano C
Onde encontrar? Como fazer?
Caderno de Produção Textual Almanaque de Textos / Caderno de Produção
Textual
Atividade em grupo composta por duas etapas avaliativas:
27/02: Divisão dos grupos e preenchimento de relatório individual da aula
elaborada pelo grupo, conforme roteiro disponível no Portal, com o peso de 3,0
pontos individuais entregar dia 06/03.(Impresso)
06/03:Apresentação em grupo de uma aula expositiva sobre a sequência
textual, em power point, exemplos de texto e 1 exercício para a classe
responder. Tempo máximo de apresentação 10min. Peso de 7,0 pontos.
*As datas de apresentação e o tema de cada grupo serão escolhidos através
de sorteio.

** Para os trabalhos em grupo, não será necessário que os alunos se
reúnam fora do Colégio. A divisão de tarefas será realizada em sala de aula,
bem como o fechamento da apresentação.
22/03

AT1 – Seminário

4,0



Paradidático : Os Miseráveis

05/04

PR 2- Prova Bimestral

10,0




Parábola
Releitura de parábolas

AT1 - Atividades
Semanais
AT1 - Atividades
Semanais

3,0



Fichas de Leitura

3,0



Produções Textuais

12/04
12/04

Em grupos os alunos farão a leitura do paradidático e preencheram o roteiro de
apresentação disponível no portal. A apresentação terá a duração máxima de
7 min por grupo sendo: 2,0pontos para a entrega do roteiro preenchido
corretamente e 2,0 pontos para a apresentação conforme os critérios
mencionados no roteiro.
** o capítulo para cada grupo será escolhido por meio de sorteio em classe.
Caderno de Produção Textual Almanaque de Textos / Apostila Leitura e
Atualidades. Caderno de Produção Textual
A avaliação será composta por 2 textos dos gêneros mencionados, as quais o
aluno deverá reconhecer a estrutura textual e elaborar uma produção textual
conforme conteúdo informado.
Caderno de atividades Leitura e Atualidades. Nessa data todas as produções
realizadas no Bimestre serão avaliadas.
Caderno de atividades Almanaque de Textos. Nessa data todas as produções
realizadas no Bimestre serão avaliadas.

