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Queridos Alunos, vocês devem fazer este trabalho para obter nota na disciplina de Educação 

Física, pelo fato de não participarem efetivamente das aulas de Educação Física. O tema do trabalho 

neste bimestre é: ATLETISMO E BASQUETE. Pesquisem textos, reportagens, vídeos, entrevistas, ma-

térias jornalísticas, ou qualquer tipo de documento que fale sobre o assunto, e, escrevam a mão o que 

acreditarem ser mais relevante. 

   40% (4,0 pontos) da nota será atribuída ao que vocês copiarem de maneira igual ao que está 

registrado nos documentos e/ou materiais encontrados. Outros 40% (também 4,0 pontos) serão atribu-

ídos a conclusão. Esta deve conter no mínimo 10 linhas, e contemplar tudo que foi escrito durante a in-

trodução e o desenvolvimento do trabalho. A conclusão deve ser construída com seus próprios pensa-

mentos, sem copiar nada dos textos, exercendo assim vossa capacidade de síntese. Além disso, du-

rante a conclusão, será avaliada também, a coerência. Tudo aquilo que for copiado de maneira idêntica 

a documentos já existentes será considerado Plágio e a nota da conclusão zerada. 

   Os outros 20 % serão atribuídos a organização do trabalho. A produção de vocês deve conter 

capa; contra capa; sumário; introdução; desenvolvimento; conclusão; e referências bibliográficas. To-

dos estes itens serão inclusos neste critério de organicidade. Façam um bom trabalho! Estou à disposi-

ção para sanar TODAS as suas dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. 

Atenção: O trabalho de vocês deverá abordar os seguintes assuntos: A história desses espor-

tes e as principais mudanças ao decorrer dos anos; Principais regras; Atletas internacionais e Atletas 

nacionais; Como é a categoria Feminina e Paraolímpica desses Esportes e quais os atletas de renome 

nessas categorias. Por último mais não menos importante, o tema desse trabalho é duplo, não é ne-

cessário fazer relação de um esporte com o outro. 

 


