COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO
Sistemática
Professor (a) Disciplina: Filosofia
Instrumento
Avaliativo

Objeto de conhecimento

Trabalho (TB1)
1ª Data: 03/03
2ª Data: 10/03
(haverá
decréscimo de
nota para a
segunda data)

Atividade (AT1)
Ao Longo do
Bimestre
Avaliação (AV1)
17/03

Processo de
Recuperação
31/03

Produção de um vídeo com o
seguinte tema: As religiões e
suas linguagens e códigos.

Série: 3ºEM

Ano: 2020 1º bimestre

Habilidade a desenvolver
EM13CHS102. Identificar,
analisar e discutir as
circunstâncias históricas,
geográficas, políticas,
econômicas, sociais,
ambientais e culturais
(etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade,
cooperativismo/desenvolvime
nto etc.), avaliando
criticamente seu significado
histórico.

Critérios de Avaliação e
Peso

Trabalho de caráter
interdisciplinar (em grupo),
abrange também a
disciplina de Filosofia.
Produzir um
vídeo/pesquisa a respeito
de uma determinada
cultura religiosa.
10,0 pontos.

Atividades da apostila. 8,0
pontos.
Frequência e
comportamento em sala de
aula. 2,0 pontos.

 Atividades da apostila.

Frequência e
comportamento em sala de
aula.
Módulo 17 – Filosofia da
Linguagem (pp. 2 – 8) e Módulo
18 A Força da Linguagem (pp. 9
– 13).

Habilidades descritas na
avaliação

Módulo 17 – Filosofia da
Linguagem (pp. 2 – 8) e Módulo
18 A Força da Linguagem (pp. 9
– 13).

Habilidades descritas na
avaliação

Avaliação com questões
dissertativas e de múltipla
escolha, individual e sem
consulta. Pontuação
Máxima 10,0
Avaliação com questões
dissertativas e de múltipla
escolha, individual e sem
consulta. Pontuação
Máxima 10,0
Não haverá kit de
recuperação.

ELABORAÇÃO:
Trabalho
Tema: As religiões e suas linguagens e códigos.
Tipo de Trabalho: Em grupo, com no máximo 5 pessoas.
Material a ser utilizado: Vídeo por meio de variados aplicativos ou câmera.
Referências Bibliográficas: O aluno poderá fazer sua pesquisa que embasará o seu vídeo por meio da internet, e ou
livros, jornais e revistas.
Descrição do Trabalho: Produção de um vídeo com conteúdo elaborado.
Nota: De 0 a 10.0 pontos.
Obs.: Trabalhos, atividades da apostila ou qualquer outra tarefa aplicada pelo professor em sala de aula, que forem
entregues fora da data estipulada, terão decréscimo de nota.


