
 

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ DE ANCHIETA 

FICHA DE CONTROLE DA MOSTRA CULTURAL   

3º BIMESTRE DE 2017. 

Série:_______         Turma:____     Turno:______      

 -  26/07/2017 - COMPOSIÇÃO DO GRUPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 – responsáveis pela pesquisa e 
resumo  

G2 – responsáveis pela apresentação 
na sala e na Mostra 

  
  

  

  

  

  

  

  

27 a 31/07 /2017 - Atividade extraclasse- 

Pesquisa de artigos, textos pelos alunos responsáveis por essa ação (mínimo 2 

textos /máximo 3 textos ) 

01 a 04/08 /2017 – Atividade extraclasse (on line) 

Resumo.  

A turma será organizada em 3 grupos: Em cada grupo haverá alunos responsáveis 

pela G1-pesquisa e resumo , alunos responsáveis pela G2- apresentação (na 
sala e na mostra) e todos são responsáveis por ter o resumo no caderno(haverá 

uma aula para esse momento) e pela confecção de materiais ou dança ou 
teatro.Para isso terão que trabalhar em EQUIPE.  

ALUNOS DO GRUPO (Nº e Nome) : 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

TEMA PRINCIPAL DA TURMA: 

__________________________________________________________________ 

Subtema : _________________________________________________________________________________ 

 



07 a 11/08/2017 - Os alunos deverão de posse da 

pesquisa, no grupo, PASSAR  o resumo no caderno (COMBINAR COM O 

PROFESSOR COORDENADOR). 

14 a 25/08/2017 - Atividade extraclasse-  

Confecção dos materiais – Os alunos poderão fazer individualmente ou em grupo. Se 

optar por fazer na casa de um colega, deverá ter um responsável adulto em casa, com 

conhecimento da Equipe Pedagógica. Caso resolva se reunir em  contra turno no 

colégio, deverá agendar previamente e comunicar os pais. Providenciar tesoura, papéis 

e outros materiais necessários a confecção e para os alunos que trouxeram material no 

início do ano, estes terão direito a usar o material da escola.  

21 a 25/08/2017 – Apresentação para sala - Na aula 

dos Professores coordenadores - Apresentação  para sala – Os grupos deverão 

apresentar sua pesquisa para a sala de forma que toda a turma tenha conhecimento do 

assunto. 

28 a 31/08/2017 – Término dos materiais à serem 

apresentados. 

29/08 /2017 – OFICINAS 

 

01/09/2017 – ORGANIZAÇÃO DOS 

TRABALHOS NAS SALAS DE AULAS (OBEDECENDO O 

ESPAÇO E AMBIENTE RESERVADO PARA TURMA, NOS 

TAMANHOS E PADRÕES DO REGULAMENTO) 

02/09/2017 –  


