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Atividade (O 

que?) 
Por quê? Quem? Quando? Onde? Como? 

Definir Tema 

Gerador e 

subtemas 

Para desenvolver 

atividades que envolva 

cultura e ciências, 

agregar conhecimento 

na formação acadêmica 

e social dos discentes, 

realizar atividades 

multidisciplinares, que 

estimule o espírito de 

cooperação e trabalho 

em equipe, possibilitar 

vivências em situações 

de pesquisa e 

investigação 

Diretor de 

Unidade, 

Coordenador 

de Ensino, 

Psicólogo 

Escolar e 

Professores 

A partir do  

2º 

bimestre 

Unidade 

Escolar 

Escolha de temas a serem trabalhados e 

respectivas abordagens temáticas de 

cada disciplina integrada ao projeto, 

sendo que na Educação Infantil ao 1º Ano 

EF, são 4 Eixos de livre escolha 

A.COLDTEC.0008 

2º Ano EF a 2ª Série EM, serão 4 

disciplinas sendo que Língua Portuguesa 

é obrigatória como 4º componente 

curricular 

A.COLDTEC.0003 

A.COLDTEC.0004 

Definir 

recursos 

necessários  

Para organizar recursos 

para a 

realização/apresentação 

dos projetos e das 

atividades 

desenvolvidas  

Professor 

Coordenador 

3º 

bimestre 

Unidade 

Escolar 

Incentivar o uso de materiais recicláveis e 

o reaproveitamento, a partir da lista de 

Material Escolar da Ed. Infantil ao 5º ano 

EFI 

Definir a 

metodologia 

da 

apresentação 

do tema 

Para possibilitar 

vivências em situações 

de pesquisa e 

investigação, utilizando 

referenciais diversos 

Professor 

Coordenador 

e 

Professores 

3º 

Bimestre 

Unidade 

Escolar 

Educação Infantil ao 5º Ano EF : O 

trabalho deverá ser direcionado com o 

foco nos aspectos lúdico e de oficinas 

A.COLDTEC.0008 

 A.COLDTEC.0003 

6º Ano EF a 2ª Série EM : 

Desenvolvimento de trabalhos, orientação 

de pesquisa, critérios de avaliação pré-

definidos e apresentação dos projetos 

A.COLDTEC.0004 

Estruturar os 

grupos 

Para definir a 

quantidade de 

participantes 

Professor 

Coordenador 

3º 

Bimestre e 

4º 

Bimestre 

Unidade 

Escolar 

Educação Infantil ao 1º Ano EF será a 

participação de todos alunos da turma 

A.COLDTEC.0008 

2º Ano ao 5º serão formados grupos com 

no máximo 8 e no mínimo 5 alunos. 

A.COLDTEC.0003 
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6º Ano EF a 2ª Série EM serão formados 

grupos com no máximo 8 e no mínimo 5 

alunos. 

O aluno representante de sala ficará com 

01 (uma) cópia do manual para consulta e 

orientação dos grupos formados 

A.COLDTEC.0004 

Orientar os 

grupos  

Para orientar os alunos 

quanto à escolha do 

subtema, indicação das 

disciplinas envolvidas, 

desenvolvimento dos 

trabalhos, orientação de 

pesquisa, critérios de 

avaliação e 

apresentação do projeto 

Professor 

Coordenador 

e 

Professores 

3º 

Bimestre e 

4º 

Bimestre 

Unidade 

Escolar 

Professores das disciplinas indicadas 

pelos alunos deverão orientar as 

pesquisas de forma que o 

desenvolvimento do trabalho seja 

construído por meio da 

multidisciplinaridade. Todo o processo 

será monitorado pelo Professor 

Coordenador, para que possa ser 

estabelecido o elo entre o subtema 

indicado e os componentes curriculares 

definidos, assim como a apresentação e 

organização do relatório final 

A.COLDTEC.0003 

A.COLDTEC.0004 

A.COLDTEC.0008 

A.COLDTEC.0031 

Apresentar 

os trabalhos 

Para que os trabalhos 

serão apresentados 

para obter uma 

nota/conceitos 

Diretor de 

Unidade, 

Coordenador 

de Ensino, 

Psicólogo 

Escolar e 

Professores 

De acordo 

com 

Calendário 

Escolar 

Unidade 

Escolar 

Montagem, apresentação, apresentarão a 

síntese do Relatório Final aos professores 

de Língua Portuguesa com auxílio das 

demais disciplinas indicadas, direcionar 

as orientações de maneira que o trabalho 

seja elaborado através da 

interdisciplinaridade e desmontagem das 

apresentações 

A.COLDTEC.0031 

Avaliar a 

apresentação 

Para mensurar o valor 

de nota da 

apresentação 

Professor 

Coordenador 

e 

Professores 

Até o 

término do 

mês de 

novembro 

Unidade 

Escolar 

Educação Infantil ao 1º Ano EF a 

avaliação será em forma de conceito 

A.COLDTEC.0008 
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2º Ano EF a 2ª Série EM Nota final do 

aluno será obtida pela média aritmética 

entre as notas do grupo e a nota 

individual, professores cujas disciplinas 

serão contempladas e atribuídas uma 

nota individual de 0 a 10 pontos aos itens 

observados  

ESTRUTURA CARACTERÍSTICAS 
PONTUAÇÃO 

MAXIMA 

Capa 
Nome completo 

0,5 
Título do trabalho 

Tema/Introdução 

O tema está de acordo com o 

tema gerador 

2,0 

O conteúdo do trabalho está de 

acordo com o tema gerador 

Apresenta problema 

investigação. 

Formulação de hipóteses. 

Delimitações de assuntos. 

Objetivos propostos 

Áreas 
trabalhadas 

Foi citado no trabalho 

0,5 
Seguiu orientação referente a 
quantidade de áreas de 
conhecimento 

Objetivo 

Objetivos de acordo com o 
tema 

1,5 
O texto contemplou os 
objetivos? 

Objetivos de acordo com cada 
disciplina 

 
 

Desenvolvimento/ 
Metodologia 

 

Cita os objetivos respondendo-
os 

2,5 Justifica o tema escolhido 

Cita como será a 
apresentação 

Materiais 
necessários 

Cita os recursos que serão 
utilizados na apresentação 

0,5 

Conclusão 
Constitui uma resposta a 
hipótese enunciada na 
introdução. 

1,5 

Formatação Letra Arial 11 para o texto 0,5 

Revisão 
ortográfica 

Erros ortográficos. 0,5 

 Total de pontos 10,0 

A.COLDTEC.0031 
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Critérios de avaliação para o Relatório Final - Feira Cultural 

 

Estrutura Características 

Pontuação 

máxima 

Capa 
Nome completo 

0,5 
Título do trabalho 

Tema/Introdução 

O tema está de acordo com o tema gerador 

2,0 

O conteúdo do trabalho está de acordo com o 

tema gerador 

Apresenta problema investigação. 

Formulação de hipóteses. 

Delimitações de assuntos. 

Objetivos propostos 

Áreas trabalhadas 

Foi citado no trabalho 

0,5 Seguiu orientação referente a quantidade de 

áreas de conhecimento 

Objetivo 

Objetivos de acordo com o tema 

1,5 O texto contemplou os objetivos? 

Objetivos de acordo com cada disciplina 

Desenvolvimento/Metodologia 

Cita os objetivos respondendo-os 

2,5 Justifica o tema escolhido 

Cita como será a apresentação 

Materiais necessários 

Cita os recursos que serão utilizados na 

apresentação 
0,5 

Conclusão 

Constitui uma resposta a hipótese enunciada na 

introdução. 
1,5 

Formatação Letra Arial 11 para o texto 0,5 

Revisão ortográfica Erros ortográficos. 0,5 

 Total de pontos: 10,0 

 

 

 

São Paulo, 07 de agosto de 2019. 

 

 

 

Renato Penteado Perrenoud 

Coordenador de Educação 

 


