
 

 

Academia Santa Gertrudes 
 103 Anos Educando e Evangelizando Gerações 

 

   Prezados Pais ou Responsáveis, 

Neste ano de 2015 realizarem o nosso XXV CRIE no dia 09 de outubro (sexta-feira), das 8h às 12h.  
O tema geral será Educação e Espiritualidade. 
A turma do 6º Ano terá como subtema – São Bento, os alunos terão como responsáveis para pesquisa e orientação do 

trabalho o professor: Aretha Sales, Ana Kátia e Gabi Cabral. 
A turma do 7º Ano trabalhará o subtema São Francisco e Santa Clara, orientado pelo professor: Nita, Yoná e Caio. 
A turma do 8º Ano estarão voltados pra “Dom Helder”, sob a responsabilidade do professor orientador: Flávia Monteiro, 

Edna Nino, Sandra e Ricardo Cristo; 
As atividades do 9º Ano, será direcionada para o Papa Francisco, orientadas pelo professor: Márcia Paiva, Rosa Rossiter, 

Maria José, Ricardo Cristo.  
Em relação ao Ensino Médio, a turma do 1º Ano às atividades serão direcionados para Lutero sob a responsabilidade da 

professora Albenita. Já o 2º Ano terá seus trabalhos voltados para Maomé coordenado pelo professor Rodrigo.   
 Os trabalhos serão expostos e apresentados de diversas formas: nas áreas, salas ou dependências do Colégio. 

Sugestões: Teatro, dança, seminários, vídeos, cordel, textos, poesias, oficinas entre outras formas.  

Observem abaixo algumas normas: 

1. Serão considerados como critérios de avaliação: 

a) Criatividade  

b) Organização (participação, disciplina e limpeza) 

c) Conjunto (harmonia do grupo) 

d) Domínio do conteúdo  

e) Frequência e participação nas reuniões 

 

2. Os trabalhos serão avaliados pelos professores responsáveis aos quais será atribuída nota de 0,0 (zero) a 3,0 (três) que 

valerá para todas as disciplinas e será somado à nota do Teste 1 da IV Unidade. Este resultado será somado à nota do 

Teste 2 da IV Unidade e dividido por 2(dois). 

3. A participação do CRIE é obrigatória para o Ensino Fundamental das series finais e opcional para o Ensino Médio.  

4. As equipes do CRIE deverão ser compostas no mínimo de 04 (quatro) alunos e no máximo de 07 alunos. Caso haja a 

apresentação de teatro ou dança o grupo poderá  ser composto por mais alunos, desde que acordado anteriormente 

com a coordenação pedagógica. 

5. A equipe terá até dia 25/09/2015 para fazer a sua inscrição no CRIE. 

6. Não poderá haver subtemas iguais prevalecerá a equipe que primeiro se inscrever. 

7. A roupa da equipe deverá ser padronizada, todos com o fardamento da escola ou a critério da equipe. 

8. A pesquisa escrita do trabalho deverá ser entregue ate o dia 28/09 ao professor responsável. 

9. A equipe estará livre para entregar lembrancinhas mas isso não acarretará em aumento de nota. 

             O CRIE é importante para o desenvolvimento geral da pessoa. Contribuindo na realização de pesquisa, aquisição de 

conhecimentos, troca de ideias, experiências responsabilidade, solidariedade, valorização do outro, auto-análise, estímulo, 

iniciativa... 

Qualquer dúvida procurar a Coordenação ou Orientação. 

Agradecemos a compreensão e colaboração. 

 

Atenciosamente, 

Bárbara Lins  

Coordenação Fundamental Series Finais  

 

Domiciana Neta 

Coordenação Ensino Médio 


