Funcionamento Projeto Atualidades
do F2 a 2ª série do EM
1º Semestre /2017
Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2017.

Prezados alunos,
O 1º semestre do Projeto Atualidades 2017 começou nesta semana e abrange todos os alunos do Fundamental 2 até
a 2ª série do Ensino Médio. As postagens ocorrerão no mesmo dia para os segmentos de F2 e EM, normalmente na
segunda-feira, conforme tabela a seguir. Na semana de postagem, seu professor irá discutir o tema com você e seus
colegas, para que o entendimento dos assuntos seja facilitado. Participe desse momento, ele será muito útil para sua
produção em casa.
Em casa, você deverá:
1) acessar o Portal Eleva (www.portaleleva.com.br), clicar na aba “Atualidades” e ler a matéria;
2) observar o final de cada postagem: nele estará a orientação da produção que deverá ser realizada. Os textos
deverão ser produzidos na folha do Bloco de Redação (distribuídos pelo seu professor).
Na semana seguinte, na primeira aula de Redação da semana, você deverá entregar a produção para o seu professor.
Depois de entregues, os textos serão corrigidos pelos monitores. Após a devolução, os professores indicarão quais os
textos que deverão ser arquivados na pasta de Redação e os que deverão ser refeitos e ajustados. A reescrita é
obrigatória para todos que forem sinalizados e deverá ser arquivada na pasta também. É muito importante realizar
essa reescrita na semana que o texto foi recebido para não haver acúmulos.
O objetivo desse Projeto é contribuir para uma formação ainda mais rica de todos vocês. Se tiver alguma dúvida,
procure seu professor.
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