ORIENTAÇÕES PARA TRABALHO
Para alunos de 4º a 9º Ano
1ª PARTE:
⇒ A execução dos trabalhos são essenciais para que o aluno componha a nota do bimestre.
⇒ Se na correção for detectado cópias de outros trabalhos, esses serão grampeados e
apenas 01 (um) deles será corrigido sendo a nota do trabalho dividida por todos e,
sofrerão punição de 2,0 (dois) pontos a menos.
⇒ As fontes de pesquisas deverão ser declaradas.
⇒ O trabalho deverá ser MANUSCRITO em folha de papel almaço com caneta azul ou
preta
⇒ Trabalho feito a lápis ou digitado no computador não será aceito (NÃO EXISTE A
OBRIGATORIEDADE DE SER FEITO EM GRUPO).
⇒ Se for uma apresentação, deverá trazer em PEN DRIVE e no programa POWER POINT
(Microsoft) e se for VIDEO em formato que seja lido por WINDOWS MEDIA
PLAYER a ser usado nos equipamentos da escola. (o aluno não deve trazer
equipamento de casa – SOMENTE ALUNOS DE 8º E 9º ANO TEM A
AUTORIZAÇÃO PARA ESSE USO).
⇒ NÃO EXISTE A OBRIGATORIEDADE DE SER FEITO EM GRUPO.
2ª PARTE:
Componentes do trabalho:
⇒ CAPA – em folha almaço sem pauta ou papel sulfite MANUSCRITO contendo:
TÍTULO – centralizado na folha
⇒ PÁGINA DE ROSTO ou CONTRA CAPA – em folha almaço ou sulfite
MANUSCRITO contendo:
NOME DA ESCOLA – no topo da folha.
DISCIPLINA – abaixo do nome da escola.
TÍTULO – centralizado na folha almaço ou sulfite.
NOME, NÚMERO, SÉRIE/ANO, PERÍODO, DATA E ANO LETIVO – no rodapé.
⇒ CORPO DO TRABALHO – desenvolvimento do assunto, diversos tópicos
(MANUSCRITO) contendo:
ÍNDICE - Este refere às partes que formam o trabalho, as quais devem estar numeradas.
Deve indicar-se a página correspondente a cada uma de acordo com a paginação geral
do trabalho, que é iniciada na página de rosto e que corresponde à página 1.
INTRODUÇÃO - Explica-se qual o objetivo fundamental do trabalho.
⇒ DESENVOLVIMENTO - Constitui a parte central do trabalho. O tema deve estar
organizado, em pequenos capítulos e apresentado separadamente (caso seja necessário).
⇒ CONCLUSÃO - Esta serve para fazer um resumo breve do assunto desenvolvido, na
qual deve constar a opinião do aluno.
⇒ BIBLIOGRAFIA - Deve ser apresentada por ordem alfabética (por nome dos autores),
seguido dos respectivos títulos, local onde foi editado, editora e respectiva data da
edição (caso seja livro paradidático). Se for consultada a internet, CD-Rom e/ou livros
deverá indicar os endereços dos sites, os títulos dos CD-ROM consultados e dos livros,
colocando-os por ordem alfabética.
Lembre-se – O PORTAL DO POSITIVO é uma importante fonte de pesquisa.
GOOGLE, CADÊ e sites afins não são fonte de pesquisa!

