
p s
 

        
 
 
 
  
 
 

                                   

 

Aluno (a):                                                                                                                       Nº 

TRABALHO DE ED. FÍSICA 
Professor: Thiago Mendonça 

4º Bimestre Data de Entrega: 23/11/2020 

Colegio Pxs Flamboyant – Fone (62) 3281-1544 – Goiânia - Go 

 

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: OS NOVOS ESPORTES OLIMPÍCOS. Um dos destaques das olimpíadas de TOK-

YO 2020 é a inserção de esportes que antes não faziam parte das competições. Pesquisem textos, 

reportagens, vídeos, entrevistas, matérias jornalísticas, ou qualquer tipo de documento que fale sobre 

o assunto, e, escrevam a mão o que acreditarem ser mais relevante, a respeito desses “novos espor-

tes olímpicos”. 

 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 atri-

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

a introdução e o desenvolvimento do trabalho. A conclusão deve ser construída com seus próprios 

pensamentos, sem copiar nada dos textos, exercendo assim vossa capacidade de síntese. Além dis-

so, durante 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 dispo-

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

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

portes e as principais mudanças ao decorrer dos anos; Principais regras; Atletas internacionais e Atle-

tas nacionais; Como é a categoria Feminina e Paraolímpica desses Esportes e quais os atletas de re-

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

é necessário fazer relação de um esporte com o outro. 

 


