Orientações para os trabalhos de pesquisa do 2º 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 – 2º 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 2- Resolução de problemas –páginas 402 a 405- exercícios do 1 ao 5.
Copiar enunciados, ou digitá-los. Resolução deve ser manuscrita, podendo ser a lápis, resposta final a
caneta.
Trabalho deve conter capa nos padrões do colégio, impressa. Deverá ser feito em folha de sulfite ou
almaço.
DATA DE ENTREGA: 23/05
Nome da Professora: Patrícia Eveling
Disciplina: Geografia
Elaboração de um climograma – Brasil climas.
Esse trabalho será realizado em sala. Somente necessário trazer uma folha quadriculada para dia 25
de maio.

Nome do Professora: Thaisa
Disciplina: Espanhol

Os alunos realizarão uma pesquisa sobre as frutas e os benefícios dessas frutas para o corpo
humano. Confeccionarão uma placa com informações nutricionais e a exporão num
supermercado da cidade.
Trabalho será ORIENTADO em sala de aula.

Nome da Professora: Inês
Disciplina: História

“A pesquisa escolar é uma maneira inteligente de estudar e aprender. Não é simplesmente
um trabalho que se faz para entregar ao professor. Não se trata de descobrir uma porção de
trechos de livros, sites e copiar uns depois dos outros.

Para que a pesquisa venha cumprir seu papel, ela não deve somar conhecimentos, mas
multiplicá-los. Você deve acabar sua pesquisa compreendendo melhor o assunto pesquisado.
A pesquisa é como um jogo no qual formulamos perguntas a nós mesmos e temos que dar as
respostas. É como se brincássemos de detetives sozinhos. ”
ROCHA, Ruth. Pesquisar e aprender. -1996
Os alunos serão divididos em grupos e cada grupo pesquisará um povo indígena seguindo o
roteiro abaixo.
Devem montar um cartaz em cartolina, com as principais informações do grupo indígena
escolhido aleatoriamente pela professora.
-Nome do grupo indígena
-Localização no mapa do Brasil
-Língua falada pela tribo
-Quantas pessoas compõem o grupo
-Citar os deuses em que eles acreditam
-Que atividades econômicas praticam para sobreviver
-Qual o formato de suas aldeias
-Nomes de festas ou danças que eles realizam.
No alto do cartaz deverá constar o nome da tribo, fotos da tribo com legendas no canto esquerdo
e o texto solicitado no canto direito o texto solicitado.
Nome do grupo no canto esquerdo embaixo.
DATA DE ENTREGA:

6º A e C - dia 28/05/2018 – 2ª feira
6º B dia 30/05/2018 – 4ª feira

Nome da Professora: Débora
Página 43, exercício 2B do Em Casa adaptado para a personagem Emília.
O trabalho será realizado em sala com a professora.
Nome da Professora: Simone
Disciplina: Inglês
Famous Tourist Attrractions in London – Cartaz em folha A3 – Canson
DATA DE ENTREGA: 25 de maio

Nome da Professora: Thamires
Disciplina: Ciências

Fazer um diagrama de Lotus sobre os destinos do lixo que estudaremos em sala:
Lixão, aterro sanitário, aterro controlado, incineração e compostagem.
O trabalho será realizado em grupos, com duração de uma aula, cada grupo utilizará uma
cartolina e conteúdo para a montagem do trabalho.
DATA DA REALIZAÇÃO: 05 de junho de 2018

TRABALHOS E PESQUISAS – 1º 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 e Renata
Disciplinas: Matemática e Geografia

Projeto Copa do Mundo 2018
1)

Público alvo: Alunos 7º anos

2)

Disciplinas:
GEOGRAFIA




Objetivos:
Localizar os países participantes da Copa do Mundo 2018;
Pesquisa dos dados históricos, econômicos, políticos e sociais de cada país.

MATEMÁTICA
Objetivos:



Analise de dados e construção de gráficos econômicos;
Relação entre futebol e a matemática.

3)
Datas das apresentações:
7° ano A 04/06
7° ano B 05/06
7º ano C 04/06

4)
O item “Relação entre futebol e matemática” deve ser entregue no dia da apresentação
em folha de almaço.
Os alunos deverão construir um DIAGRAMA DE LÓTUS em cartolina com os dados
pesquisados. No centro o nome do país e nos quadrados: Localização, Características físicas,
Aspectos demográficos, Economia, História, Relação entre futebol e matemática,
Características políticas e Curiosidades.
Nome da Professora: Inês
Disciplina: História
No poema de uma trovadora do século XIII, podemos encontrar várias novas atividades e profissões.

Após a leitura desse poema, que serve como uma direção para seu trabalho de pesquisa,
você deverá pesquisar sobre as atividades que surgiram na Idade Média.
Montar um cartaz com fotos e legendas, dessas atividades da Idade Média, fazer uma
comparação com as atividades atuais, concluindo se alguma dessas profissões ainda existe
ou deu origem a outras profissões existentes hoje.
Os trabalhos deverão ser feitos em cartolina, com o título NOVAS PROFISSÕES DA IDADE
MÉDIA, no alto do cartaz.
O cartaz deverá ter fotos e legendas bem elaboradas sobre as novas profissões.
O trabalho proporcionará aos alunos conhecerem as origens de determinadas profissões que
se seguem até hoje.
DATA DE ENTREGA: 24 de maio
Nome da Professora: Ellen
Disciplina: Português
Devido a mudança de professora, publicaremos posteriormente.

Nome da Professora: Thaisa
Disciplina: Espanhol

Os alunos assistirão a um filme em espanhol com a professora e realizarão uma resenha em
sala de aula.
Nome do Professora: Thamires
Disciplina: Ciências
Experimento - Cultura de bactérias
O trabalho será realizado em grupo durante a aula de Ciências. Para o experimento serão
necessários os seguintes materiais por grupo:
- 1 pacote de gelatina incolor
- 1 tablete de caldo Knorr
- 1 cotonete (para cada integrante do grupo)
DATA DA REALIZAÇÃO: 21 de maio
Nome da Professora: Simone
Disciplina: Inglês
Brainstorm abaout The Amazon Rainforest
DATA DE ENTREGA: 29 de maio

