Orientações para os trabalhos de pesquisa do 3º bimestre – Fundamental II

Padrão de Apresentação dos Trabalhos e Pesquisas (TP)
Sempre que o trabalho a ser entregue for escrito deve seguir o padrão abaixo, observando-se a orientação
de cada professor.
1- Capa: Times New Roman - título tamanho 16 e restante tamanho 14.
2- Corpo:

Fonte: Times New Roman
Tamanho da fonte: 12
Quantidade mínima de linhas digitadas: (a critério de cada professor)
Parte Manuscrita: (caso o professor solicite)
Conclusão (caso o professor solicite)
Referências

Como fazer a referência:

Documento eletrônico

SOBRENOME, Prenome. Título. Edição. Local: ano. Nº de pág.
ou vol. (Série) (se houver)
Disponível em: <http://...> Acesso em: dia mês (abreviado)
ano.
Exemplo:
MELLO, Luiz Antonio. A Onda Maldita: como nasceu a
Fluminense FM. Niterói: Arte & Ofício, 1992.
Disponível em: <http://www.actech.com.br/aondamaldita/
creditos.html> Acesso em: 13 out. 1997.

Livro

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Nota de tradução.*
Edição.** Local: Editora, ano de publicação. nº de pág.
(opcional) (Série) (opcional)
Exemplo:
WEISS, Donald. Como Escrever com Facilidade. São Paulo:
Círculo do Livro, 1992.

COLÉGIO EMÍLIO RIBAS (ANGLO)
PINDAMONHANGABA – 2018
TRABALHOS E PESQUISAS – 3º B

6ºANO
Prezado aluno (a):
Essas orientações serão importantes para a realização de seus TRABALHOS E
PESQUISAS, esteja atento aos prazos de entrega e qualquer dúvida procure seu professor. Não
se esqueça que este trabalho vale 5,0. Os outros 5 pontos serão relativos às tarefas.
Importante: Divida o tempo, faça os trabalhos com antecedência.
Nome da Professora: Natália
Disciplina: Matemática
Apostila, página 382- exercícios 1 ao 3. Copiar enunciado, ou digitá-lo, Respostas devem ser
manuscrita. Necessário ter capa, impressa nos padrões do colégio.
DATA DE ENTREGA: 03/09
Nome da Professora: Patrícia Eveling
Disciplina: Geografia
Tema: População
Escolha um País e faça uma breve pesquisa sobre os aspectos de sua população, em relação:
a) População Absoluta
b) Cidades mais populosas
c) Taxas de natalidade e mortalidade do país
d) Escolha uma característica desta população, como: Cultura, religião, alimentação, hábitos, sistema
político, economia.... e coloque em anexo no trabalho
Elabore um Diagrama de Lótus sobre a População do país escolhido, utilizando as características pesquisadas.
Pode ser realizado em power point.
DATA DE ENTREGA: 13 de setembro (6º B e C)
14 de setembro (6ºA)

Nome do Professora: Thaisa
Disciplina: Espanhol

Os alunos farão a finalização da confecção dos cartazes sobre o valor nutricional das frutas eleitas para
estudo em sala, os grupos, já divididos pela professora, realizarão o desenho, a pintura e a escrita das
informações colhidas.
DATA: 04 e 05 de setembro (dependendo do dia da aula em cada turma)

Nome da Professora: Inês
Disciplina: História
O trabalho será em dupla ou trio. Os alunos irão ler o texto do Módulo Interdisciplinar sobre Abu Simbel nas
páginas 392 e 393, cada aluno lerá o texto previamente e em sala discutirá em seu grupo para completar TP.
Em folha A-4, o aluno responderá as questões relacionadas ao texto.
O trabalho será realizado em sala no dia 31 de agosto. O grupo deverá trazer uma figura relacionada ao texto.
DATA DE ENTREGA:

31 de agosto

Nome da Professora: Débora
Página 32 Em Casa 1
Orientações:
- individual
- sem capa, à mão e à caneta
- pode ser feito em sulfite comum (não colorido)
- mínimo de 2 recursos (identificar e justificar)
Obs: Serão avaliados:
- a identificação e a justificativa de cada recurso
- ortografia e acetuação
- o atendimento às instruções
DATA DE ENTREGA: 27 de agosto

Nome da Professora: Simone
Disciplina: Inglês

Plan your house. Identify the rooms and the furnitures.
O trabalho já foi explicado em sala.
DATA DE ENTREGA: 31 de agosto

Nome da Professora: Thamires
Disciplina: Ciências
Realizar a atividade experimental proposta na apostila número 3. Páginas 244 e 245.
Os alunos serão divididos em grupos e a professora avisará a data previamente para providenciarem os materais.
A atividade será realizada nas aulas de Ciências sobre solo.
DATA DO TRABALHO: será comunicada previamente pela professora em sala.

TRABALHOS E PESQUISAS – 3º B

7ºANO
Prezado aluno (a):
Essas orientações serão importantes para a realização de seus TRABALHOS E
PESQUISAS, esteja atento aos prazos de entrega e qualquer dúvida procure seu professor. Não
se esqueça que este trabalho vale 5,0. Os outros 5 pontos serão relativos às tarefas.
Importante: Divida o tempo, faça os trabalhos com antecedência.
Nome das Professoras: Juliana
Disciplinas: Matemática
Listagem de exercício disponível na sala e em arquivo do professor.
Data de entrega do trabalho:
7A e 7C – 11/09/2018
7B – 12/09/2018

Nome da Professora: Ellen
Disciplina: Português
Objetivo: Analisar e refletir sobre os desvios ortográficos e gramaticais no cotidiano.
Desenvolvimento
Os alunos procurarão e registrarão desvios da norma em língua portuguesa (“erros” de gramática, ortografia) que
eles encontrarem em seu dia-a-dia. Estes registros deverão ser feitos através de fotografias e print screen.
Cada grupo deverá apresentar cinco registros diferentes de desvios da norma. Um destes registros deverá,
obrigatoriamente, ser de um letreiro, banner, outdoor e similares da cidade de Pindamonhangaba. Deverá constar o
local e a data em que o registro foi feito. Os demais registros podem ser retirados de suas redes sociais, conversas
de Whatsapp, etc.
Apresentação
Os registros deverão ser inseridos em um programa de slides (Powerpoint) e apresentados em sala de aula no dia
01/10/18.

Nome da Professora: Thaisa
Disciplina: Espanhol
Elaboração de uma lista de exercícios com perguntas e respostas embasadas nós capítulos 5 e 6 do livro didático.
Após a divisão dos grupos, orientada pela professora, os alunos farão exercícios objetivos e dissertativos acerca do
conteúdo já estudado. A atividade deve ser feita a mão e conter capa com a identificação dos membros do grupo.
Toda a proposta será desenvolvida em sala de aula e deve ser entregue nos dias 04 e 05 de setembro (dependendo
da data de aula de cada turma).

Nome do Professora: Thamires
Disciplina: Ciências
Os alunos deverão realizar a atividade proposta na apostila número 3. Página 277.
O trabalho deverá conter as atividades do em casa 1 e 2, juntamente com a atividade complementar, e deverá ser
realizado no modelo padrão proposto no site (Capa e digitação).
Trabalho individual.
DATA DA ENTREGA: 31 de agosto

Nome da Professora: Inês
Disciplina: História
Em grupo os alunos irão trabalhar com Renascimento Cultural.
Cada grupo escolherá um artista e utilizará a Ferramenta “Diagrama de Lótus”
A foto do artista ficará no centro da cartolina, ela deverá ser colorida em tamanho 15x21
Ao redor: algumas características pessoais e características da obra. Escolher e uma foto de uma obra do artista
para ilustrar o trabalho.
Avaliação:

1,0 ponto para as fotos
1,0 ponto para data de entrega
1, 0 ponto para apresentação
2,0 pontos para o cartaz – limpeza, capricho, organização

O nome do grupo deverá ser colocado no lado direito da cartolina, no canto abaixo
DATA DE ENTREGA:

30 de agosto – 5ª feira

Nome da Professora: Simone
Disciplina: Inglês

Endangered species fact file - pg 124
DATA DE ENTREGA: 11 de setembro

Nome da Professora: Renata
Disciplina: Geografia
Tema gerador: Mineração no Brasil
a) Os alunos formaram grupos de 3 ou 4 alunos (dependendo do número de alunos de cada uma das salas).
b) Cada grupo selecionou um país para ser pesquisado entre os 7 sugeridos em sala pela professora;
Segue os subtemas:
1. Desastre na barragem da Samarco em Mariana-MG
2. Projeto Carajás
3. Problemas ambientais gerados pela mineração
4. Legislações brasileiras para mineração
5. Impactos sociais da mineração
6. Acidente com Césio 137 em Goiânia
7. Rompimento da barragem em Miraí- MG
c)

Em seguida, elabore um PowerPoint ou cartaz sobre:









O que foi ou é?
Quando surgiu?
Localização (se possível);
Principais Características;
Causas;
Consequências;
Curiosidades.

d) O trabalho deve ser ilustrativo.
e) No dia da apresentação deve ser entregue um resumo em forma de texto, que pode ser digitado ou
manuscrito acerca do que será apresentado.
f) DATAS DE APRESENTAÇÃO:
7° ano A data de apresentação10/09
7° ano B data de apresentação 10/09
7° ano C data de apresentação 10/09

