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)
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 –2º 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: Europa
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 8 sugeridos em sala pela professora;
Subtemas:
1- Península Balcânica
2- Reino Unido
3- Países Baixos
4- Península ibérica
5- Península Escandinavas
6- Península Juntlândica
7- Península Itálica
8- União Europeia
c)
Em seguida, elabore um Powerpoint sobre:
-Localização e países membros;
-Características físicas;
-Características econômicas;
-Características políticas;
-Especificidades de cada país.
d)

O trabalho deve ser ilustrativo.

e)
No dia da apresentação deve ser entregue um resumo, que pode ser digitado ou manuscrito acerca
do que será apresentado.
f)
O resumo deve ter capa, como o nome de todos os membros do grupo, e as referências
bibliográficas.
DATAS DAS APRESENTAÇÕES:
8° ano A -18/05
8° ano B - 18/05
8° ano C - 16/05

Nome do Professor: Andrei
Disciplina: Biologia
Construção de um modelo da nossa caixa toráxica.
A atividade será realizada em duplas, durante as aulas.
Materiais:
2 bexigas (1 grande e 1 pequena)
1 Garrafa PET de 600ml
1 Caneta esferográfica sem a carga
1 durex ou fita crepe
1 tesoura
DATA DA ENTREGA: 22/05 (8anos B e C)
23/05 (8 ano A)

Nome do Professor:Guto
Disciplina: Matemática
Lista de exercícios dá Apostila 1 do oitavo ano, sendo eles:
-Página 507 exercícios 23, 24, 25, 27 e 28
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.
DATA DE ENTREGA - será impreterivelmente no dia 4 de junho

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 da Professora: Adriana
Disciplina: Português
O trabalho será em grupo de 3 participantes.

Imprimir e responder as atividades elaboradas sobre Histórias em Quadrinhos que serão disponibilizadas na pasta
arquivos do professor em 11 de maio.
DATA DA ENTREGA: 8 de junho

Nome da Professora: Patrícia Castro
Disciplina: História

Durante o bimestre estudamos a Revolução Francesa e sua influência sobre a Idade Contemporânea. A
proposta desse TP é elaborar um roteiro turístico pela França estabelecendo uma relação com seu passado
histórico. Os alunos serão divididos em 10 grupos. Cada grupo ficará encarregado por um dos temas
abaixo:
1 – Torre Eiffel
2 – Palácio de Versalhes
3 – Arco do Triunfo
4 – Praça da Bastilha
5 – Praça da Concórdia
6 – Estátua da Liberdade Francesa
7 – Pirâmide social da França Pré- Revolucionária
8 – Crise na França Pré-Revolucionária
09 – Jacobinos e Girondinos no poder (Revolução Francesa)
Proposta:
- Cada grupo deve estar dividido em lideranças: pesquisa (todos); apresentação; montagem do collor-set;
seleção de textos; organizador de cronograma e funções.
- Cada grupo irá escolher uma imagem que representa seu tema e montar o trabalho dentro da estrutura
dessa imagem. Na imagem deve ser inserido pequenos textos que contextualizem o monumento ou fato
que o grupo ficou responsável em pesquisar: Data, Local, Contexto Histórico e Curiosidades.
- O trabalho deve conter: nomes dos alunos, números e sala.
- É importante que o grupo pesquise na internet, mas que os alunos elaborem o texto - e não que
reproduzam uma cópia fiel de um único site. Será pontuado a pesquisa, a autenticidade e a curiosidade
sobre o assunto.
- Em sala, os alunos deverão apresentar o resultado do trabalho: sem leituras.
Valor: 5,0 pontos (2,0 estética / 3,0 conteúdo dos textos explicativos)
DATA DE ENTREGA: 11 de junho
***************************************************************************************************
Nome do Professor: Max
Disciplinas: Física

Exercícios de teste de toda apostila, todos com explicação da resposta, em folha almaço e
com capa padrão (trabalhos sem capa ou com capas feitas à mão não serão aceitos), não é
necessário a cópia do enunciado, mas obrigatório a resolução das questões.
Todos os trabalhos INDIVIDUAIS.
DATA DA ENTREGA:15 de junho
********************************************************************************************************************
Nome da Professora: Simone
Disciplina: Inglês
Brainstorm about Henry VIII
DATA DE ENTREGA: 28 de maio

TRABALHOS E PESQUISAS – 2º B

9ºANO
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: Ásia
a)

Os alunos formaram grupos 4 alunos.

b)
Cada grupo selecionou um país para ser pesquisado entre os 10 sugeridos em sala pela
professora;
Subtemas:
1.
China
2.
Japão
3.
Coréia do Norte
4.
Coréia do Sul
5.
Hong Kong
6.
Taiwan
7.
Cingapura
8.
Tailândia
9.
Indonésia
10.
Filipinas
c)






Em seguida, elabore um Powerpoint sobre:
Localização;
Características físicas;
Características econômicas;
Características políticas;
Especificidades de cada país.

d)

O trabalho deve ser ilustrativo.

e)
No dia da apresentação deve ser entregue um resumo, que pode ser digitado ou
manuscrito acerca do que será apresentado.
f)
O resumo deve ter capa, como o nome de todos os membros do grupo, e as referências
bibliográficas.
DATAS DAS APRESENTAÇÕES:
9° ano A data de apresentação 14/05 (tema 1 ao 5) e 15/05 (tema 6 ao 10)
9° ano B data de apresentação 16/05

Nome das Professoras: Adriana, Simone e Thaisa
Disciplinas: Português, Inglês e Espanhol
Dissertação - verificar arquivo do professor
DATA DA ENTREGA: Rascunho 16/5 e digitado 28/5
Nome do Professor: Rodrigo Nogueira
Disciplina: Química

Tema: Petróleo
Orientação: Abranger a importância econômica e social do petróleo bem como a destilação
fracionada do petróleo e a obtenção dos seus derivados.
APRESENTAÇÃO: 07/06 e 14/06 nas aulas de laboratório.
Nome dos Professores: Guto e Zé
Disciplina: Matemática
Lista de exercícios disponibilizadas em arquivo do professor.
Todas as questões devem ser feitas a caneta
Todas as questões devem conter os respectivos cálculos
DATA DE ENTREGA – 25/05
Nome da Professora: Patrícia Castro
Disciplina: História

A proposta desse TP é trazer para a sala de aula assuntos que estiveram presentes nas discussões do
bimestre, mas que não estão presentes no material apostilado. A ideia é incentivar a pesquisa e a
curiosidade.
Em grupos:
1 – Os alunos deverão pesquisar sobre o tema estipulado e elaborar uma apresentação em Power Point:
capa, introdução e contextualização (textos curtos), imagens (com legendas), vídeos (se possível e
necessário), considerações finais e bibliografia.
2 – A apresentação será feita em sala e avaliada individualmente. O grupo deve planejar uma abordagem
de aproximadamente 20 minutos e se responsabilizar pelo funcionamento do recurso utilizado para
apresentação (pen drive ou cd) - estando ciente de que ainda que não funcionem a apresentação deverá
acontecer na data prevista. Cada grupo deverá estar dividido em lideranças: pesquisa (todos); apresentação;
montagem dos slides; fotografias e legendas; seleção de textos para os slides; organizador de cronograma
e funções.
3 – Os temas serão sorteados:
- 11 de setembro e sua influência sobre a Crise de 2008: (origem da crise, como foi solucionada,
comparação com a Crise de 29 e relação com o ataque às torres).
- A atuação de grupos Neonazistas: (quem são, ideologia, notícias atuais, atuação no mundo e no Brasil).
- Tribunal de Nuremberg: (o que foi, quando foi instaurado, onde, proposta e feitos)
- O caçador de nazistas – Simon Wiesenthal (quem foi, origem, data e atuação).
- Ciência Nazista: (exemplos de recursos e da medicina utilizada por médicos e cientistas nazistas e a
polêmica contemporânea sobre a validade ou não de sua utilização).
Valor: 5,0 pontos (2,0 estética / 2,0 conteúdo)
DATA DE ENTREGA: 14 de junho (não serão aceitos trabalhos entregues em outra data)

Nomes do Professor: Max
Disciplina: Física

Pesquisa impressa, com capa padrão, fonte Arial 12.
Tema: OS problemas da visão e suas respectivas lentes, as causas desses problemas, os
tipos de lentes e testamentos.
Todos os trabalhos INDIVIDUAIS.
DATA DA ENTREGA: 15 de junho

