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)
Referência

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.

TRABALHOS E PESQUISAS –3º B

8ºANO
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: Renata
Disciplina: Geografia
Tema gerador: Estados Unidos
a)

Os alunos formaram grupos 3 ou 4 alunos.

b) Cada grupo selecionou um tema para ser pesquisado entre os 8 sugeridos em sala pela professora;
Segue os subtemas:
1. Reforma agrária dos Estados Unidos
2. Política de imigração Norte Americana
3. Furações que atingem os Estados Unidos;
4. Política externa dos Estados Unidos
5. Nafta
6. Política agrícola Norte Americana
7. Economia dos Estados Unidos
8. Escândalos de corrupção nos Estados Unidos
c)







Em seguida, elabore um PowerPoint ou cartaz sobre:
O que é?
Quando?
Por quê?
Objetivos;
Principais características;
Curiosidades.

d) O trabalho deve ser ilustrativo.
e)

No dia da apresentação deve ser entregue um resumo dissertativo (em forma de texto), que pode ser
digitado ou manuscrito acerca do tema será apresentado.

f) DATAS DE APRESENTAÇÃO:
8º ano A data de apresentação 14/09
8º ano B data de apresentação 13/09
8º ano C data de apresentação 13/09

Nome do Professor: Andrei
Disciplina: Biologia
Influência dos anabolizantes no corpo humano. Montagem de um cartaz informativo. Duas aulas, feito em sala
DATA: 4/9 para 8 anos B e C
5/9 para os 8 anos para A

Nome do Professor:Guto
Disciplina: Matemática
Lista de exercícios da Apostila 3 sendo eles:
-Página 490 exercícios 1, 2 e 5
Os enunciados devem ser copiados a caneta ou digitados, e resolvidos a mão.
A capa deve ser impressa nos moldes do colégio, devendo ser retirado o seu modelo do site.
A data de entrega será impreterivelmente no dia 06 de setembro de 2018.

DATA DE ENTREGA - será impreterivelmente 06 de setembro de 2018.

Nome da Professora: Thaisa
Disciplina: Espanhol
Realização de uma lista de exercícios embasadas nós capítulos 5 e 6 apresentada pela professora. Os alunos
receberão uma lista de exercícios para realizarem seguindo o conteúdo trabalhado em sala de aula. A lista
contém exercícios objetivos e dissertativos e deve ser entregue nos dias 04 e 05 de setembro (dependendo
do dia de aula da turma).

Nome da Professora: Adriana
Disciplina: Português
Texto jornalístico – Foi orientado em sala e disponibilizado arquivo.
DATA DA ENTREGA: 14/09

Nome da Professora: Patrícia Castro
Disciplina: História
Será feita em sala com professora.
************************************************************************************

Nome do Professor: Flávio
Disciplinas: Física
“As descobertas científicas e invenções que mudaram o mundo”
Objetivo: Elaborar, após pesquisa teórica em fontes confiáveis, uma apresentação de até 10 minutos em
que deverão constar os seguintes tópicos relacionados com o tema escolhido pelo grupo, conforme a
Tabela 1 abaixo:





A descoberta científica ou invenção.
Breve biografia dos cientistas envolvidos na descoberta.
Como era o conhecimento científico antes da ocorrência da descoberta científica.
Como e por qual razão ela mudou o mundo.

Os alunos poderão se dividir em grupos de até 05 (quatro) alunos.
As apresentações ocorrerão entre os dias 17 e 21 de setembro de 2018, dentro das aulas de Física
programadas para este período.
Tabela 1: Relação de temas para a escolha dos grupos para a elaboração do trabalho
de Física do 3° Bimestre
Turma
Temas
 Origem do brilho das estrelas
8º ano “A”

8° Ano “B”

8° Ano “C”


















Efeito Joule
Expansão do Universo
Efeito fotoelétrico
Descoberta de Netuno e de Plutão
Invenção do rádio
Descoberta da radioatividade
Descoberta dos Raios-X
Invenção do GPS
Wi-fi e telefonia celular
Ondas gravitacionais
Decomposição da luz branca
Ar-condicionado
Saneamento básico
Imprensa
Relógio atômico
Penicilina

************************************************************************************
Nome da Professora: Simone
Disciplina: Inglês
Globalization: make a poster and add a slogan!
DATA DE ENTREGA: 9 de setembro (8º B)
11 de setembro (8º A e C)

