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ORIENTAÇÕES 
 

1. Faça o trabalho em um arquivo de texto. 
2. Antes da produção faça um cabeçalho contendo todas as informações correspondentes ao trabalho (Nome do 
Colégio, Nome do aluno, Turma, Matéria e Nome do Professor). 
3. Ao término, encaminhe o arquivo salvo para o e-mail provas.pxsflamboyant@gmail.com. No assunto do e-mail, 
indique o nome do aluno, turma e matéria correspondente ao trabalho. 
4. O trabalho deverá ser encaminhado até o dia 15/06/2020. 
 

 

Esse trabalho deverá conter: Introdução, Desenvolvimento,  

Conclusão e Referências Bibliográficas. 

 
 

TEMA: Urbanização brasileira. 

Subtemas: Primeiras cidades; Êxodo rural e o inchaço urbano; Metropolização; Favelização; 

Violência urbana; Mobilidade urbana. 

Visitar: Site do Observatório das Metrópoles, site da CUFA, site do IBGE-Cidades, jornais, revistas 

e livros. 

 

ORIENTAÇÕES 

 
Para fazer um bom trabalho, você deve antes fazer uma boa pesquisa, isto é, buscar em múltiplas fontes seguras 
informações a respeito do tema em questão. Quanto mais diversas forem as fontes de informação, melhor você estará 
preparado para construir o texto que estará no seu trabalho. Isso mesmo! O texto que você apresentará no seu trabalho 
deve ser autoral, não contendo cópia parcial ou total das fontes pesquisadas. Seu trabalho deve ser resultado de uma 
leitura detalhada, bem como de um processo de reflexão sobre a temática.  
Na elaboração do trabalho, explore fotografias, gráficos, mapas, tabelas, etc. Só não esqueça de construir a legenda. 
Quando utilizar figuras, não se esqueça de confirmar no texto vinculado se a imagem se refere exatamente ao que você 
indicou na legenda. Observe o modelo abaixo: 

 

 
Figura 1- Mapa das Terras indígenas no Brasil. Fonte:https://pib.socioambiental.org/pt/Localização_e_extensão_das_TIs 
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Formato:  
 
Seu trabalho deve ser manuscrito e conter:  capa; contra-capa; sumário; introdução, desenvolvimento, conclusão  e 
referências bibliográficas.  
 
Observe abaixo a função de cada item obrigatório do trabalho escolar: 
 

• Capa: geralmente contém elementos como o nome da escola, o título do trabalho, o nome do aluno ou alunos (caso 
seja um trabalho em grupo), número e série, nome do professor e da disciplina, nome da cidade e data. Uma capa 
bem feita valoriza muito o trabalho. 
 

• Sumário ou Índice: é uma relação das divisões do trabalho (introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia etc.) 
e o respectivo número da página onde esses itens estão. Deve-se tomar cuidado para não errar a numeração, pois 
isso prejudica o trabalho. 

 

• Introdução: Na introdução deve-se abordar claramente o assunto do trabalho, o objetivo, bem como fornecer alguns 
detalhes da sua elaboração, de como a pesquisa foi feita, entre outras. Pode-se também dar uma breve descrição 
sobre os tópicos do trabalho. Não se deve colocar conclusões na introdução.  
 

• Desenvolvimento do trabalho: é o trabalho propriamente dito. Deve conter um texto claro e objetivo, abordando 
completamente o assunto, levantando problemas e soluções, e também as argumentações do aluno. É importante 
que o texto não contenha erros de gramática e tenha coerência, ou seja, começo, meio e fim.  
 

• Conclusão: é onde o aluno finaliza o trabalho, escrevendo seu ponto de vista sobre o assunto e as conclusões que 
tirou com a pesquisa realizada.  
 

• Bibliografia ou referências bibliográficas: é a relação de todos os materiais que foram usados na pesquisa (livros, 
sites, revistas e outros materiais). Deve ser feita em ordem alfabética. 

 


