TRABALHOS AVALIATIVOS DO 5º ANO – 2017
Profª Thaís
1 – Trabalho de História:
Título do trabalho: A festa do Bumba meu boi
Data da entrega: 29/05/2017
Material a ser realizado o trabalho: Papel almaço
Valor: 3,0 pontos (2,0 para a pesquisa e 1,0 para perguntas em sala de aula sobre o
conteúdo pesquisado)
A festa do Bumba meu boi, é uma tradição ligada à prática da pecuária desde o Período
Colonial.
Você deverá fazer uma pesquisa sobre essa manifestação cultural contendo as seguintes
informações:
→ A origem do Bumba meu boi;
→ O enredo da encenação;
→ O período do ano em que a festa ocorre;
→ Como é a festa;
→ O que significam os nomes dos blocos;
→ Trajes dos participantes e as cores que predominam.
Siga o roteiro para elaboração do seu trabalho e faça na ordem que segue:
1 – Capa:
● Na parte superior da folha, deve aparecer: nome da escola, disciplina, professor, nome do aluno
(nome completo) e turma;
● Título do trabalho (Festa do Bumba meu boi) - deve ficar situado no centro ou um pouco acima do
centro da folha e escrito em letras com destaque (todas maiúsculas), mas nada de exagero e abaixo
uma imagem impressa que represente o título do trabalho;
Nome da cidade, dia, mês e ano, na parte inferior da folha. A data deve coincidir com a data de
entrega do trabalho.
2 – Sumário:
Sumário é a relação dos itens ou divisões que compõem o trabalho, com os respectivos
números das folhas em que se encontram distribuídos no texto.
Basta citar o número da folha a partir da qual o item ou divisão se inicia. Use Sumário em
vez de Índice, pois este é uma lista detalhada dos assuntos em ordem alfabética com indicação de
sua localização no texto.
O Sumário é o esquema do trabalho. É bom ter cuidado para não errar na numeração.

3 – Introdução:
Na Introdução - que é a primeira parte do desenvolvimento do tema -, explique sobre a
importância e sobre os objetivos do trabalho.
Nesta parte, o assunto ou tema do trabalho escolar fica claramente identificado, dando uma
panorâmica ou visão geral do que está sendo abordado.
Não precisa ser longa e em hipótese alguma deve conter conclusões. Guarde maiores
detalhes para a redação.
Uma boa introdução deve motivar o leitor a virar a página, a se interessar pelo trabalho todo.
Utilize no máximo 10 linhas.
4 – Texto:
O texto é o trabalho propriamente dito. É o conteúdo do tema abordado e, portanto,
a parte mais importante do trabalho.
Há várias maneiras de se começar a desenvolver o tema. Tudo vai depender do assunto.
Há casos em que se pode iniciar com um histórico, no qual se detalha a evolução do
assunto. Pode-se começar também com o conceito ou definição do assunto. Isto, na verdade,
funciona como uma espécie de introdução ao assunto.
Não transcreva o que está na sua fonte de pesquisa. Faça modificações, coloque alguma
coisa sua, substitua palavras, inverta frases etc.
Para um bom desenvolvimento do tema, recomendo o seguinte:
• Não inicie de imediato o trabalho. Faça antes um planejamento;
• Selecione as publicações que possam fornecer algum subsídio, isto é, publicações das quais se
possam tirar alguma coisa que possivelmente será aproveitada no desenvolvimento do conteúdo;
• Leia as publicações selecionadas, transcrevendo em papel rascunho os trechos que provavelmente
serão aproveitados;
• Faça uma redação provisória (rascunho) antes de escrevê-lo em definitivo;
• E por fim, escreva seu texto com uma caneta azul ou preta que não esteja no fim ou falhando, pois
não poderá substituir por outra depois de iniciar seu Trabalho.
Utilize no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas.
5 – Imagens:
Colar as imagens (no mínimo seis imagens) sobre o trabalho solicitado, colocando uma
moldura de outra cor de papel em cada uma das imagens escolhidas. Abaixo da foto, você deverá
colocar uma legenda explicando do que se trata a imagem.
Lembre-se que legenda é apenas uma frase explicativa e não um texto!

6 – Conclusão:
É sem dúvida a parte mais importante do trabalho escolar, pois retrata as lógicas do autor
fundamentadas no conteúdo do texto.
Uma maneira prática é apresentar a conclusão ou conclusões sob a forma de tópicos,
empregando-se frases curtas, objetivas.
A conclusão deve revelar o que você concluiu da leitura e elaboração do texto.
Vamos supor que você fez um trabalho sobre Vitaminas, que é um assunto de Ciências.
Então, você poderá redigir sua conclusão mais ou menos assim:
Ao final deste trabalho conclui-se que:
a) as vitaminas não são propriamente alimentos e sim reguladores indispensáveis ao bom
funcionamento do organismo humano;
b) apesar de bastante importantes não devem ser ingeridas diariamente em quantidades
exageradas, pois delas o organismo necessita em doses mínimas, algumas até em microgramas;
c) a melhor fonte de vitaminas são os alimentos, especialmente frutas e verduras;
d) remédios à base de vitaminas só devem ser tomados em último caso, e sempre com prescrição do
médico, pois o melhor mesmo é a vitamina natural encontrada nos alimentos;
e) a falta, o excesso ou a diminuição das vitaminas podem acarretar doenças ao organismo.
7 – Referências bibliográficas:
São as fontes de consulta. Nesta parte devem ser relacionadas todas as publicações (livros,
revistas, jornais, sites etc.), que foram consultadas e das quais se retirou alguma coisa para
elaboração do trabalho escolar.
São elementos essenciais: nome do autor, nome do artigo, nome do jornal ou revista, local e
data.
Caso retire de site, escreva o nome site, o endereço, a data e a hora que consultou.
OBSERVAÇÃO: As fontes são dispostas em ordem alfabética.
Não usar o site “Wikipédia”.
Lembre-se que todo seu trabalho deverá ser manuscrito com caneta azul ou preta.
Você deverá mudar a página para cada conteúdo solicitado.
Em sala de aula, você deverá responder perguntas que sua professora fará sobre o seu
trabalho.
Não poderá consultar o trabalho na hora da explicação.

2 – Trabalho de Geografia:
Título do trabalho: Países da América do Sul
Data da entrega: 11/09/2017
Material a ser realizado o trabalho: Papel almaço
Valor: 3,0 pontos (2,0 para a pesquisa e 1,0 para explicação em sala de aula)
A América do Sul é formada por 13 países. Escolha um deles, menos o Brasil, e faça uma
pesquisa sobre ele. Sua pesquisa deverá conter os seguintes itens abaixo que deverão estar nos
locais corretos solicitados pela professora.
a) mapa localizando o país que você escolheu da América do Sul desenhado e pintado;
b) países com os quais faz fronteira;
c) imagem da bandeira do país que você escolheu;
d) capital do país;
e) imagens de locais turísticos (fazer legenda de identificação dos locais selecionados);
f) língua oficial;
g) moeda.
Siga o roteiro para elaboração do seu trabalho e faça na ordem que segue:
1 – Capa:
● Na parte superior da folha, deve aparecer: nome da escola, disciplina, professor, nome do aluno
(nome completo) e turma;
● Título do trabalho (Colocar o nome do país que você pesquisou) - deve ficar situado no centro ou
um pouco acima do centro da folha e escrito em letras com destaque (todas maiúsculas), mas nada
de exagero e abaixo uma imagem impressa ou desenhada da bandeira do país escolhido;
Nome da cidade, dia, mês e ano, na parte inferior da folha. A data deve coincidir com a data de
entrega do trabalho.
2 – Sumário:
Sumário é a relação dos itens ou divisões que compõem o trabalho, com os respectivos
números das folhas em que se encontram distribuídos no texto.
Basta citar o número da folha a partir da qual o item ou divisão se inicia. Use Sumário em
vez de Índice, pois este é uma lista detalhada dos assuntos em ordem alfabética com indicação de
sua localização no texto.
O Sumário é o esquema do trabalho. É bom ter cuidado para não errar na numeração.

3 – Introdução:
Na Introdução - que é a primeira parte do desenvolvimento do tema -, explique sobre a
importância e sobre os objetivos do trabalho.
Nesta parte, o assunto ou tema do trabalho escolar fica claramente identificado, dando uma
panorâmica ou visão geral do que está sendo abordado.
Não precisa ser longa e em hipótese alguma deve conter conclusões. Guarde maiores
detalhes para a redação.
Uma boa introdução deve motivar o leitor a virar a página, a se interessar pelo trabalho todo.
Utilize no máximo 10 linhas.
4 – Texto:
O texto é o trabalho propriamente dito. É o conteúdo do tema abordado e, portanto,
a parte mais importante do trabalho.
Há várias maneiras de se começar a desenvolver o tema. Tudo vai depender do assunto.
Há casos em que se pode iniciar com um histórico, no qual se detalha a evolução do
assunto. Pode-se começar também com o conceito ou definição do assunto. Isto, na verdade,
funciona como uma espécie de introdução ao assunto.
Não transcreva o que está na sua fonte de pesquisa. Faça modificações, coloque alguma
coisa sua, substitua palavras, inverta frases etc.
No seu texto, você não poderá esquecer-se de colocar os itens b, d, f e g.
Para um bom desenvolvimento do tema, recomendo o seguinte:
• Não inicie de imediato o trabalho. Faça antes um planejamento;
• Selecione as publicações que possam fornecer algum subsídio, isto é, publicações das quais se
possam tirar alguma coisa que possivelmente será aproveitada no desenvolvimento do conteúdo;
• Leia as publicações selecionadas, transcrevendo em papel rascunho os trechos que provavelmente
serão aproveitados;
• Faça uma redação provisória (rascunho) antes de escrevê-lo em definitivo;
• E por fim, escreva seu texto com uma caneta azul ou preta que não esteja no fim ou falhando, pois
não poderá substituir por outra depois de iniciar seu Trabalho.
Utilize no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas.
5 – Imagens:
Colar as imagens (no mínimo seis imagens) sobre o trabalho solicitado, colocando uma
moldura de outra cor de papel em cada uma das imagens escolhidas. Abaixo da foto, você deverá
colocar uma legenda explicando do que se trata a imagem.
Lembre-se que legenda é apenas uma frase explicativa e não um texto!

Após colocar as imagens, na página seguinte, você deverá desenhar e colorir o mapa
localizando o país da América do Sul que você escolheu.
6 – Conclusão:
É sem dúvida a parte mais importante do trabalho escolar, pois retrata as lógicas do autor
fundamentadas no conteúdo do texto.
Uma maneira prática é apresentar a conclusão ou conclusões sob a forma de tópicos,
empregando-se frases curtas, objetivas.
A conclusão deve revelar o que você concluiu da leitura e elaboração do texto.
Vamos supor que você fez um trabalho sobre Vitaminas, que é um assunto de Ciências.
Então, você poderá redigir sua conclusão mais ou menos assim:
Ao final deste trabalho conclui-se que:
a) as vitaminas não são propriamente alimentos e sim reguladores indispensáveis ao bom
funcionamento do organismo humano;
b) apesar de bastante importantes não devem ser ingeridas diariamente em quantidades
exageradas, pois delas o organismo necessita em doses mínimas, algumas até em microgramas;
c) a melhor fonte de vitaminas são os alimentos, especialmente frutas e verduras;
d) remédios à base de vitaminas só devem ser tomados em último caso, e sempre com prescrição do
médico, pois o melhor mesmo é a vitamina natural encontrada nos alimentos;
e) a falta, o excesso ou a diminuição das vitaminas podem acarretar doenças ao organismo.
7 – Referências bibliográficas:
São as fontes de consulta. Nesta parte devem ser relacionadas todas as publicações (livros,
revistas, jornais, sites etc.), que foram consultadas e das quais se retirou alguma coisa para
elaboração do trabalho escolar.
São elementos essenciais: nome do autor, nome do artigo, nome do jornal ou revista, local e
data.
Caso retire de site, escreva o nome site, o endereço, a data e a hora que consultou.
OBSERVAÇÃO: As fontes são dispostas em ordem alfabética.
Não usar o site “Wikipédia”.
Lembre-se que todo o seu trabalho deverá ser manuscrito com caneta azul ou preta.
Você deverá mudar a página para cada conteúdo solicitado.
Em sala de aula, você deverá responder perguntas que sua professora fará sobre o seu
trabalho.
Não poderá consultar o trabalho na hora da explicação.

3 – Trabalho de Ciências:
Título do trabalho: Sistema endócrino e reprodutor
Data da entrega: 21/11/2017
Material a ser realizado o trabalho: Folha ofício branca ou colorida
Valor: 3,0 pontos (2,0 para a pesquisa e 1,0 para explicação em sala de aula)
Tiago, Flávia, Juliana e Mateus são amigos desde pequenos. Hoje, eles já têm 13 anos.
Flávia e Juliana foram as primeiras a apresentar algumas mudanças no corpo, resultado da
puberdade. No entanto, Juliana desenvolveu-se mais rapidamente. E quais foram estes
desenvolvimentos?
Os meninos se desenvolveram posteriormente. Desenvolveram como?
Assim, as mudanças da puberdade chegaram para todos, mas cada um no seu tempo e de forma
diferenciada.
E a partir daí, muitas coisas podem acontecer...
Utilizando os personagens citados acima, crie uma história contando sobre as mudanças no
corpo masculino e feminino e o que pode acontecer com estas mudanças, ou seja, deve falar sobre a
fecundação e gravidez.
Na sua história, deverá ter um dos personagens mostrando o sistema genital masculino
escrevendo o nome de todas as suas partes e o sistema genital feminino também escrevendo o
nome de todas suas partes.
Você poderá usar a folha ofício inteira ou a metade, mas não pode ter menos de seis folhas.
Sua história deverá ter desenhos ilustrativos feitos e pintados por você. Não use imagens
impressas!
Você deverá usar somente estes personagens e não poderão acrescentar outros.
A capa da sua história deve ser bem criativa utilizando desenhos sobre o tema e você deve
criar um título para sua história colocando em letras maiúsculas e grandes, colorindo bem bonito.
Na parte superior da folha, deve aparecer: nome da escola, disciplina, professor, nome do
aluno (nome completo) e turma.
O texto deverá ser todo manuscrito com caneta azul ou preta.
Em sala de aula, seu professor fará perguntas sobre a sua história para que você responda.
Não poderá consultar o trabalho na hora da explicação.
Sua história deverá ser encadernada.

