ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHO ESCRITO
Para que você desenvolva um bom trabalho e consiga resultados favoráveis, basta seguir os
itens explicados. Estas orientações valem para todos os trabalhos de todos os componentes
curriculares.
ITENS QUE DEVE CONTER

DESCRIÇÃO
 Titulo do trabalho em letras maiores
 Disciplina (escrever se o trabalho é de português, espanhol,
inglês, geografia ou outros)
 Nome completo, nº e série do aluno
 Nome do professor
 Nome da escola

CAPA

ÍNDICE

O índice é a listagem de todas as etapas realizadas (introdução,
desenvolvimento do trabalho com os itens contidos, anexos,
bibliografias e conclusão). Siga a mesma estrutura de índice de
livros.

INTRODUÇÃO

É uma apresentação do que terá o trabalho. Você deverá com
suas palavras, de uma forma clara, o que vai abordar, podemos
dizer que a introdução resume-se no roteiro dado pelo professor
com argumentação.

DESENVOLVIMENTO DO
TRABALHO

Este é o corpo do trabalho, ou seja, após a pesquisa você deverá
fazer o registro, seguindo o roteiro dado pelo professor, sempre
com uma linguagem clara e com riqueza de detalhes. Não será
aceito impressões de pesquisas de sites de busca como o
desenvolvimento do trabalho.

ANEXOS

 Documentos com tabelas, quadros gráficos, desenhos,
esquemas, fotos, etc.
 Havendo mais de um anexo, estes devem ser enumerados
seqüencialmente: anexo 1, anexo2, etc

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

 Listagem em ordem alfabética, de todas as fontes de pesquisa
(documentos, livros, revistas, artigos, sites: endereços da web),
utilizadas pelo aluno, na elaboração de seu trabalho.

CONCLUSÃO

Consiste na apresentação dos resultados alcançados pelo
trabalho, onde se retoma brevemente as principais idéias,
conduzindo-as a um desfecho. Esses comentários serão feitos
com palavras do aluno.(explicando o que aprendeu com o trabalho,
as principais dificuldades encontradas, o que mais lhe chamou a
atenção na pesquisa, mencionar para que servirá em sua vida, as
informações obtidas, etc)

CENTRO EDUCACIONAL COSMOS S/C LTDA - RUA JOÃO PASIN, 122 - V. EUCLIDES - SBC - SP - 09725-700
TEL (-11)4121-5500
FAX (-11)4121-5574
C.G.C. 53.709.325/0001-04
W W W.COLEGIOSAPIENS.COM.BR

RELATÓRIO (PARA TRABALHOS Quando for feito um trabalho em GRUPO, os alunos colocarão
junto com o trabalho, um relatório para cada encontro que o grupo
EM GRUPO)
fez para a realização do trabalho. Neste relatório será obrigatório:
data do encontro, nome dos alunos que não compareceram,
motivo pelo qual não compareceram, o que foi realizado neste dia,
pontos positivos da reunião (se conseguiram realizar tudo que
pretendiam, idéias novas que surgiram, etc), pontos negativos da
reunião (atrasos, falta de material, imprevistos, discórdias entre os
componentes, brincadeiras, etc), pendências (o que ficou faltando
para o próximo encontro) e no final assinatura de todos os
componentes, mesmo os que faltaram, deixando claro que estão
de acordo com o relatório elaborado pelo grupo. Não serão aceitas
reclamações posteriores. Se o grupo se reuniu uma vez terá um
relatório, duas vezes dois relatórios e assim por diante.
CONTRA CAPA

Folha final em branco, usada para proteção do trabalho.

OBSERVAÇÕES:

- Todos os itens descritos acima serão conferidos pelos professores e para cada item que faltar
ou não estiver de acordo com o que foi estabelecido, o aluno perderá pontos no trabalho. Estes
pontos serão estipulados a critério do professor responsável pelo trabalho.
- O trabalho que não for entregue na data estipulada pelo professor, poderá ser entregue no
dia seguinte, independente se o professor estiver na escola ou não, à coordenação, valendo
50% do valor total.
É IMPORTANTE LEMBRAR QUE O TRABALHO É UM DOS INSTRUMENTOS QUE COMPÕE A
SUA NOTA TRIMESTRAL, ENTÃO, DEDICAÇÃO, EMPENHO, ORGANIZAÇÃO, CAPRICHO E
PONTUALIDADE SÃO CONDIÇÕES QUE DETERMINARÃO O RESULTADO.

LEMBRE-SE QUE SEU COMPROMETIMENTO É QUE DETERMINA SUA NOTA!
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