COMUNICADO Nº 44 - DATA: 06/08/18
7º Ano – “Movimento Hippie”.

Queridos pais e alunos,
Observamos que devido as férias será necessário um tempo maior
de preparação para apresentação do projeto, sendo assim, estamos
cancelando a apresentação agendada para o dia 23/08.
Reagendamos a apresentação para o dia 21/09 às 19h30.
Neste ano, o projeto “No ritmo da História” substituirá a Feira
Cultural para o Fundamental II, havendo apenas a exposição de Arte no dia 29/09.
Informamos ainda, que no 3º bimestre não haverá prova mensal e atribuiremos a nota para a participação
das atividades desenvolvidas pelo tema gerador e a apresentação.
Esclarecemos, também, que os professores farão diversas atividades em sala de aula para avaliar o
conhecimento/participação dos alunos relativos aos conteúdos que serão apresentados na apostila.

CÁLCULO DA NOTA DO PROJETO – 3º BIMESTRE
O PROJETO TERÁ VALOR MÁXIMO DE 10,0 PONTOS, SENDO QUE:
Trabalhos desenvolvidos pelo projeto (somatória de todas as atividades desenvolvidas pelo projeto, na qual será tirada uma 5,0 pontos
média para totalizar este item).
Nota da participação dos ensaios e a apresentação.
5,0 pontos
TOTAL
10,0 pontos
Observação: Como existem dois componentes (trabalhos+participação) a nota será dividida por 2 para se obter a média que será atribuída
em substituição a nota da prova mensal.

CÁLCULO DA MÉDIA DO 3º BIMESTRE
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
VALOR MÁXIMO
PM= prova mensal (substituída pelo projeto)
5,0
Atividades avaliativas em sala/casa
4,0
Simulado
1,0
PB= prova bimestral
10,0
TOTAL
20,0
Observação: O total é divido por 2 para chegar a média do bimestre.

APRESENTAÇÃO - DATA: 21/09/18 – HORÁRIO: 19h30
ORIENTAÇÕES
No dia da apresentação os alunos deverão chegar na escola às 19h para que possam se organizar
antes da apresentação;
⇒ Reiteramos o pedido de providenciar a caracterização conforme a sugestão abaixo.
⇒

TURMA

7º A,B

CARACTERIZAÇÃO
Meninos: calça boca-de-sino, camiseta colorida, chinelo ou papete, faixa na
cabeça (estilo hippie), e se possível, óculos escuro redondo.
Meninas: saia cumprida e bata colorida, faixa na cabeça (estilo hippie), colar
cumprido, rasteirinha, e se possível, óculos escuro redondo ou em forma de
coração.
MODELOS:

