COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO
Sistemática
Professor (a)/ Disciplina: Literatura - Patrícia Ferracioli
Instrumento
Avaliativo

Objeto de conhecimento

Trabalho (TB1)
1ª Data: 20/02
2ª Data: 04/03

Textos literários e
informativos

Série: 1ºEM

Habilidade a desenvolver
EM13LP50
Analisar relações
intertextuais e
interdiscursivas entre
obras de diferentes
autores e gêneros
literários de um mesmo
momento histórico e de
momentos históricos
diversos, explorando os
modos como a literatura e
as artes em geral se
constituem, dialogam e se
retroalimentam.

Ano: 2020 1º bimestre
Critérios de Avaliação e
Peso

0,25 organização e
capricho
2,0 conteúdo conforme
solicitado
0,25 referências
bibliográficas
0,5 Capa
Nota: De 0 a 3,0 pontos.
0,5 Organização e capricho

Pesquisa (PE)
1ª Data: 05/03
2ª Data: 04/03

Gêneros literários Parábolas Bíblicas

EM13LP29
Resumir e resenhar textos,
por meio do uso de
paráfrases, de marcas do
discurso reportado e de
citações, para uso em
textos de divulgação de
estudos e pesquisas.

0,5 referências
bibliográficas
1,0 Capa
2,0 Conteúdo conforme
solicitado

Nota: De 0 a 4,0 pontos.
Tarefa

Nota: De 0 a 4,0 pontos
Para todas as lições
completas
ao final do bimestre

Ao Longo do
Bimestre
Avaliação (AV)
18/03

Processo de
Recuperação
01/04

Unidade 1 Módulo 1 - Literatura a arte em palavras.
Módulo 2 - Gêneros literários;
Módulo 3 – Trovadorismo.

Habilidades descritas na
avaliação

Avaliação escrita individual
e sem consulta. Pontuação
Máxima 10,0
Avaliação escrita, individual
e sem consulta. Pontuação
Máxima 6,0
Kit Rec. 4,0

ELABORAÇÃO:

COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO

 Trabalho
Tema: Textos literários e informativos
Tipo de Trabalho: escrito individual.
Material a ser utilizado: Em folha sulfite tamanho A4 ou Manuscrito em papel almaço (letra legível, escrito com
caneta azul ou preta, sem rasuras), trabalhos entregues em folhas de caderno terão pontos descontados.
Não deverá ser feito a lápis.

Referências Bibliográficas: Pesquisa na internet e apostila de Literatura – MÓDULO 01 – Literatura a arte em
palavras. (Não é cópia da internet).
Descrição do Trabalho: Deverá conter uma capa com seu nome, série, matéria e título do trabalho: “Textos
Literários e Informativos”.
Escolher o mesmo assunto que servirá de base para sua pesquisa, conforme a página 5 do Capítulo 1 do
livro didático (ex.: borboletas); com base nesse mesmo assunto, seguir o roteiro proposto para a elaboração da
sua Pesquisa: Texto técnico, texto informativo e texto literário.
A última parte do seu trabalho deverá conter uma pequena conclusão que, em poucas linhas (de 5 a 7),
você deverá escrever o que aprendeu no trabalho realizado; como, por exemplo, um resumo teórico do
conteúdo aprendido.
Nota: De 0 a 3,0 pontos.
 Pesquisa
Tema: “Gêneros literários - Parábolas Bíblicas”
Tipo de Trabalho: Pesquisa escrita individual.
Material a ser utilizado: Em folha sulfite tamanho A4 ou Manuscrito em papel almaço (letra legível, escrito com

caneta azul ou preta, sem rasuras), trabalhos entregues em folhas de caderno terão pontos descontados.
Não deverá ser feito a lápis.

Referências Bibliográficas: Pesquisa na internet e apostila de Literatura – MÓDULO 01 – Literatura a arte em
palavras. (Não é cópia da internet).
Descrição do Trabalho: Deverá conter uma capa com seu nome, série, matéria e título do trabalho: “Gêneros
literários – Parábolas Bíblicas”.
Fazer uma Pesquisa sobre as Parábolas Bíblicas e escolher uma de sua preferência. Reescrever essa parábola e,
após, estabelecer uma metáfora (comparação) que venha a nos ensinar uma lição.
A última parte do seu trabalho deverá conter uma pequena conclusão que, em poucas linhas (de 5 a 7), você
deverá escrever o que aprendeu no trabalho realizado; como, por exemplo, um resumo teórico do conteúdo
aprendido.
Nota: De 0 a 4,0 pontos.
 Processo de Recuperação:
Data de entrega: No dia da Avaliação de Recuperação (Consultar calendário)
Material a ser utilizado como base para o tema a ser entregue: Apostila 1 Módulo 01 ao 03
Descrição do Trabalho: Elaboração de 10 questões dissertativas em folha de almaço, a caneta azul ou preta e
sem rasuras e o mapa conceitual de cada tema estudado no bimestre.
Deverá conter na capa: o nome da disciplina, da professora e do aluno, colégio e ano. Ao final, colocar as
referências bibliográficas.
Importante: não serão aceitas questões retiradas da apostila do colégio. Seja criativo! Pesquise suas questões
em outras fontes.
Nota: De 0 a 4,0 pontos.

