
Disciplina Tema Enunciado Critério de Avaliação Objetivo(s) Solicitação Entrega

Redação Paródia
Os alunos deverão elaborar, em grupo, um vídeo com uma Paródia e deverão apresentá-lo 
para a sala de aula.

Os critérios são: criatividade, estética e respeito à data de 
entrega.

Analisar como a música, em especial a paródia, 
pode contribuir com o processo educativo para 
estudo dos conteúdos conceituais de redação.

19/04/2019 17/05/2019

Língua Portuguesa

Semana do Paradidático  - 
"Amor", de Clarice 

Lispector, in: "Laços de 
Família"

Os alunos serão divididos em grupos e deverão montar uma instalação coo o tema: Epifania 
Cotidiana, conforme enunciado no conto. 

Durante todo o bimestre, o andamento da leitura será 
acompanhado em sala de aula. O trabalho final será 
apresentado e avaliado durante a Semana do Paradidático. 
Os critérios de avaliação são: apreensão e compreensão 
da leitura da obra, a análise e a capacidade de elaboração 
do produto final de acordo com a proposta e coerência na 
apresentação do trabalho. O valor da nota final é de 0 a 10 
a ser incorporada na média bimestral do aluno.

Proporcionar que as leituras paradidáticas 
sejam desenvolvidas de maneira interessante 
para o aluno, de modo que a mesma seja 
incorporada ao seu cotidiano e os temas 
presentes nos livros gerem reflexão e um 
trabalho final significativo, próximo à sua 
realidade. Permitir que o aluno exercite 
autonomia e apresente seu olhar sobre a obra 
através do desenvolvimento do trabalho final.

15/04/2019 06/06/2019

Trabalho 
Interdisciplinar 

(Artes, Biologia, 
Espanhol, Filosofia, 
Geografia, História, 
Inglês, Química e 

Sociologia)

“Importância  da 
Preservação da Água - 

Dessalinização da Água”

A dessalinização da água do mar é uma solução cada vez mais importante para a crescente 
escassez de água.                                                                                                                                                      
Os alunos irão pesquisar sobre a Dessalinização da água e os métodos tecnológicos 
(simplificados e os científicos), além da importância econômica, social e ambiental gerada 
por esse tipo de processo.
A turma será dividida em duplas e receberão subtemas para pesquisa, a apresentação será 
expositiva com “experimento laboratorial” (sob supervisão das professoras) e utilização de 
cartazes/banners.

 - Pesquisa (entrega conforme ABNT).
 - Inclusão dos conteúdos exigidos.  
 - Observância do enunciado.
 - Criatividade. 
 - Elaboração do banner.
 - Boa estética. 
 - Apresentação.
 - Valor: 0 a 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Obs.: A nota será atribuída para as seguintes disciplinas: 
Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Geografia, História, 
Inglês e Sociologia, mas a orientação será feita pelas 
professoras de Geografia e Química (Glaudys e Taciana)

Desenvolver interdisciplinarmente habilidades 
linguísticas, artísticas, históricas, científicas e o 
raciocínio lógico.

18/04/2019
Prévia: 24/05/2019

 Apresentação: 
31/05/2019

Matemática
Funções de 1° grau e 2° 

grau. Ângulos, triângulos e 
polígonos convexos.

O professor irá fornecer aos alunos uma lista de exercícios, que deverão ser executados 
individualmente. Deverão ser entregues em folha de papel almaço;
Capa manuscrita com: nome da escola, nome do aluno, disciplina, nome do professor, cidade 
e ano; Resolução dos exercícios a caneta azul ou preta.

Boa apresentação;
Observância ao enunciado;
Resolução de exercícios de forma clara e correta.

Conhecer funções de 1° e 2° graus, ângulos, 
triângulos e polígonos convexos.

17/04/2019 05/06/2019

Física
Descrevendo um 

Movimento Circular 
Uniforme

Os alunos, através de pesquisas, irão desenvolver um trabalho (individual ou em grupo de 
até 4 alunos), onde o mesmo deverá constar os princípios e aplicações dos movimentos 
circulares. A pesquisa deverá evidenciar vários tipos de  itens na qual proporcionam o 
movimento circular e evidenciar as aplicações práticas no dia a dia. O aluno deverá montar 
uma maquete para simulação e aplicação das pesquisas (o aluno será orientado pelo 
professor durante o avanço do trabalho). A formatação do trabalho deverá seguir as normas 
ABNT. Além da maquete e do trabalho escrito, o aluno deverá preparar uma rápida 
apresentação em powerpoint para apresentação do conteúdo para a sala.

Trabalho será dividido em duas etapas:                                                                                    
1) Trabalho escrito, onde serão analisados conteúdo e 
formatação do trabalho (4 pontos).                                                                              
2) Apresentação da maquete e explicação para a sala (6 
pontos). 

Compreender na prática o desenvolvimento de 
um movimento circular uniforme.

15/04/2019
Prévia: 07/05/2019

 Apresentação: 
04/06/2019

COLÉGIO SULLER GARCIA - PROJETOS: 1ª série do Ensino Médio - 2º BIMESTRE/2019

Observação: não serão aceitos trabalhos fora da data de entrega. Todos os trabalhos poderão ser feitos individualmente.


