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1

nova distribuição
de ponto
NOVA DISTRIBUIÇÃO
DE PONTO
6,0 pontos

Os 6 pontos referentes às atividades
diversificadas e exercício do saber serão
substituídos pelas atividades solicitadas
desde o dia 18/03 até a presente data.

8,0 pontos

As
avaliações
(AVI)
realizadas
anteriormente já estão com as notas
disponíveis no sistema do colégio.
Como a disciplina de Inglês não realizou a
AVI, em substituição desses pontos,
serão considerados Listening e exercícios.

8,0 pontos

Avaliações (AVII) on-line realizadas na
plataforma Forms com a assistência do
professor de cada disciplina. A disciplina
Língua
Portuguesa
já
realizou,
presencialmente, a AVI e AVII, portanto
não haverá avaliação on-line apenas
para essa disciplina.

8,0 pontos

A AVIII será substituída pelo Projeto Lixo
Eletrônico.
Como
o
projeto
é
interdisciplinar, sua nota também será
interdisciplinar. A distribuição de pontos
para o projeto está definida na página
seguinte.

2

projeto lixo
eletrônico

PROJETO LIXO
ELETRÔNICO
1,0 pontos

Os professores avaliarão os registros, em
fotos, realizados pelos alunos no
momento da faxina em casa com
familiares, de acordo com o passo 1 do
mapa do esquema do projeto na página 4.

3,0 pontos

Os professores avaliarão a confecção das
atividades e pesquisas realizadas pelos
alunos, com objetivo de construir o
embasamento teórico do vídeo, de acordo
com o passo 2 do mapa do esquema do
projeto na página 4.

3,0 pontos

1,0 pontos

Nessa etapa, os professores avaliarão a
confecção do vídeo a ser enviado pelos
alunos para amigos, familiares e
empresas. Desafio do projeto: o aluno
deverá enviar o vídeo para, no mínimo,
20 pessoas e deverá fazer uma lista com
nome e grau de parentesco para quem
enviou.
Confecção do post para abertura do
vídeo: os professores avaliarão o texto
que tem o intuito de apresentar o projeto
e estimular a abertura do vídeo, no
WhatsApp, pelas pessoas que o
receberam.
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projeto lixo
eletrônico

PROJETO LIXO
ELETRÔNICO

Para relembrar os passos do projeto, observe o esquema abaixo...
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cronograma de
atividades

CRONOGRAMA DE
ATIVIDADES

Abril e
maio

Lembre-se, essas atividades serão realizadas no horário das aulas on-line de
cada disciplina listada abaixo. As outras aulas acontecerão normalmente online.

23/04 e 24/
04
quinta e se
xta-feira

27/04
segunda-feira

Aula on-lin
e Produçã
o de
Texto, pro
fessora An
a
Paula: Con
strução do
roteiro
do vídeo p
ara o proje
to Lixo
Eletrônico

Aula on-line Educação
Socioemocional, professor
Sandro: Confecção texto
projeto Lixo Eletrônico.

04/05 e 05/05
a-feira
segunda e terç

Produção
Aula on-line
tória,
de Texto e His
na Paula e
professoras A
ntagem do
Lu Paixão: Mo
to Lixo
vídeo do proje
Eletrônico.

07/05
quinta-feira
Aula on-line História,
professora Lu Paixão:
Montagem do vídeo do
projeto Lixo Eletrônico.

Obs.: O projeto completo do Lixo Eletrônico já foi disponibilizado pelos
professores coordenadores e, também, segue em anexo. De 11/05 a 14/05, os
alunos devem enviar o vídeo para familiares, amigos e empresas, e registrar o
nome da pessoa e grau de parentesco de quem recebeu o vídeo. Logo após,
montar a lista e enviar, até o dia 15/05, pela plataforma Teams para a professora
Marina (professora coordenadora).
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cronograma de
avaliações

CRONOGRAMA DE
AVALIAÇÕES

Abril

Lembre-se, as avaliações serão realizadas no horário das aulas on-line de cada
disciplina listada abaixo. As outras aulas acontecerão normalmente on-line.

27/04
segunda-fe
ira
Avaliação
de Matem
ática
na aula on
-line, profe
ssora
Alessandra
Camargos.

30/04
quinta-feira

tória na
Avaliação His
rofessora Lu
aula on-line, p
Paixão.

29/04
quarta-feira
Avaliação de Inglês na aula
on-line, professora Solange.
Avaliação prática Educação
Socioemocional/Ensino
Religioso na aula on-line,
professora Jane, construção
de um Guia de Meditação.

Obs.: Todas as aulas gravadas
e conteúdos das avaliações
estão
disponibilizadas
na
plataforma Teams, na equipe
da sua turma.

6

cronograma de
avaliações

CRONOGRAMA DE
AVALIAÇÕES

Maio

Lembre-se, as avaliações serão realizadas no horário das aulas on-line de cada
disciplina listada abaixo. As outras aulas acontecerão normalmente on-line.

04/05
segunda-fe
ira

05/05
terça-feira

Avaliação
Geografia
na aula
on-line da p
rofessora M
arina.

Avaliação de Ciências na
aula on-line da professora
Alessandra.

06/05
quarta-feira
tica
Avaliação prá
Educação
nal/Ensino
Socioemocio
ula on-line,
Religioso na a
e,
professora Jan
um Guia de
construção de
Meditação.

07/05
quinta-feira
Avaliação Produção de
Texto na aula on-line da
professora Ana Paula.

Obs.: Todas as aulas gravadas e conteúdos das avaliações
disponibilizadas na plataforma Teams, na equipe da sua turma.
ATENÇÃO: Segue abaixo o projeto Lixo Eletrônico para leitura.

estão
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PROJETO
Projeto LIXO
lixo ELETRÔNICO
eletrônico 2020
2020
EM

PARCERIA

COM

A

EMPRESA

SAGA

09/04/2020
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
80 ANOS DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA NA CONSTRUÇÃO
DA DIGNIDADE HUMANA

INTRODUÇÃO
Introdução

Revolução Industrial: aumento na produção -> aumento no
descarte de resíduos (7 a 10 bilhões de toneladas ao ano);
Destaque para o resíduo material proveniente de aparelhos
eletrônicos (e-lixo), dado a sua composição;
Cenário de resíduo eletrônico no Brasil: produção de 1,4
milhão de toneladas ao ano;
Tendência de aumento do dado acima, devido a
obsolescência programada e perceptiva;

INTRODUÇÃO
Introdução

Descarte incorreto do e-lixo leva à contaminação de água,
solo e ar (ver tabela de composição do lixo eletrônico);
Para contornar os danos a saúde devido à contaminação, a
Lei Federal nº 12.305 de 2010 obriga a dar destinação
adequada aos resíduos sólidos;
Para isso há estratégias para cumprir com essa lei: consumo
consciente, logística reversa, reuso e reciclagem;
Benefícios da reciclagem: preservação ambiental e geração
de lucro pela retirada de ouro e metais preciosos do e-lixo.

O PROJETO
O
projeto

Visando diminuir a problemática do lixo eletrônico, a escola
SAGA desenvolveu o projeto "Doe seu E-lixo";
Esse projeto consiste em uma gincana entre as escolas
participantes e as três que arrecadarem mais lixo eletrônico
receberão os seguintes prêmios:

Classificação
1º Lugar
2 Lugar
3º Lugar

Prêmio
Playstation 4+módulo de edição de
imagem e vídeo+troféu
Smartphone Android+módulo de
edição de imagem e vídeo+troféu
Módulo de edição de imagem e
vídeo+troféu

Nesse sentido, o Colégio Monte Calvário realizou uma
parceria com a SAGA, participando do projeto em questão;
O Colégio visa dar continuidade a esse projeto, como marco
de seus 80 anos, trabalhando com conscientização acerca
da diminuição do consumo e se tornando referência de
coleta de lixo eletrônico no país.

COMO?
Como?

PASSO 1: assistir as aulas e realizar todas as atividades de
todas as disciplinas que serão distribuídas pelo professor
coordenação da turma.
PARA compreender o que é lixo eletrônico, sua
composição, danos ao meio ambiente e medidas mitigadoras
para solucionar a problemática.
PASSO 2: reunir, juntamente com sua família, no momento
de reclusão, todo o lixo eletrônico de sua casa.
PARA conscientizar sua família a respeito do projeto
e reunir uma quantidade maior do e-lixo.
PASSO 3: criar um post no WhatsApp contendo as
informações do projeto. Enviar para familiares e amigos e
pedir outros contatos para ampliar esse passo.
PARA conscientizar um maior número de pessoas
e reunir mais lixo eletrônico.
ATENÇÃO: no passo 2 e 3 registrar, e pedir para que as
pessoas que receberam seu post registre, com fotos e vídeos
cada um realizando a atividade proposta.

COMO?
Como?

PASSO 4: buscar, após o momento de reclusão, todos os
lixos eletrônicos reunidos e entregá-los ao Colégio Monte
Calvário.
PASSO 5: realizar palestras de conscientização em
empresas, escolas públicas e universidades. Distribuir
lixeiras personalizadas do Colégio Monte Calvário para
coleta.
PARA dar continuidade ao projeto, o colégio irá
coletar, nestes lugares, os resíduos eletrônicos reunidos e se
tornará referência em coleta de lixo eletrônico e
conscientização acerca do tema.

COMO?
Como?

Resumindo...

Vamos COMEÇAR
começar A
a FAZER
fazer A
a
VAMOS
DIFERENÇA
diferença NO
no MUNDO?
mundo?

