COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO
Sistemática
Professor (a) Disciplina: Filosofia
Instrumento
Avaliativo
Trabalho (TB1)
As datas serão
sorteadas pelo
professor em
sala de aula.

Atividade (AT1)
Ao Longo do
Bimestre
Avaliação (AV1)
16/02

Processo de
Recuperação
30/03

Objeto de conhecimento

Livro paradidático “O Último
Trem”.
1º Capítulos 1, 2 e 3.
2º Capítulos 4, 5 e 6.
3º Capítulos 7, 8, 9 e 10.
4º Capítulos 11, 12, 13 e 14.
5º Capítulos 15, 16, 17 e 18.




Série: 1º EM A e B Ano: 2020 1º bimestre
Habilidade a desenvolver

H1.4. Perceber a oportunidade
de recomeçar disponível no
encontro com Jesus.

Critérios de Avaliação e
Peso

Trabalho em Grupo,
apresentação de seminário.
6,0 pontos para o grupo no
geral.
4,0 pontos de participação
individual.



Atividades da apostila.
Frequência e
comportamento em sala
de aula.



Módulo 1 – O que é Filosofia (pp
2 – 7) Módulo 2 – A Filosofia na
vida cotidiana (pp. 8 – 16).

Habilidades descritas na
avaliação

Módulo 1 – O que é Filosofia (pp.
2 – 7) Módulo 2 – A Filosofia na
vida cotidiana (pp. 8 – 16).

Habilidades descritas na
avaliação

Atividades da
apostila. Visto.
(8,0 pontos)
Frequência e
comportamento
(2,0 pontos)

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: Livro paradidático “O Último Trem”.
Tipo de Trabalho: Apresentação de seminário, divisão por capítulos do livro paradidático.
Material a ser utilizado: Power Point.
Referências Bibliográficas: Livro paradidático “O Último Trem”.
Descrição do Trabalho: Trata-se de uma apresentação de seminário, baseada na leitura e compreensão dos
textos do livro “O Último Trem”. Os alunos deverão ler e compreender os textos designados pelo professor, e de
forma organizada apresentar o trabalho em sala de aula. O grupo deve contar no máximo 6 pessoas.
Nota: 6,0 pontos para o grupo no geral / 4,0 pontos participação individual.
Obs.: Atividades da apostila, trabalhos e qualquer outra atividade solicitada pelo professor em sala de aula, que
forem entregues fora do prazo estipulado, terão decréscimo de nota.

