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TRABALHO DE ED. FÍSICA
Professor: Thiago Mendonça
2º Bimestre

Data de Entrega: 07/06/2020

Aluno (a):

Nº

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
TRABALHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: FUTEBOL
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: FUTEBOL - 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.
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
atribuídos 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 disso, 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. Todos estes itens serão inclusos neste critério de organicidade. Façam um bom trabalho!
Estou a disposição para sanar TODAS as suas dúvidas, vocês sabem onde me encontrar.
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6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II
TRABALHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: FUTEBOL AMERICANO
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: FUTEBOL AMERICANO - 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.
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
atribuídos 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 disso, 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. Todos estes itens serão inclusos neste critério de organicidade. Façam um bom trabalho!
Estou a disposição para sanar TODAS as suas dúvidas, vocês sabem onde me encontrar.
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7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II
TRABALHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: FLAG FOOTBAL
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: FLAG FOOTBAL - 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.
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
atribuídos 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 disso, 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. Todos estes itens serão inclusos neste critério de organicidade. Façam um bom trabalho!
Estou a disposição para sanar TODAS as suas dúvidas, vocês sabem onde me encontrar.
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8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II
TRABALHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RUGBY
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: RUGBY - 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.
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
atribuídos 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 disso, 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. Todos estes itens serão inclusos neste critério de organicidade. Façam um bom trabalho!
Estou a disposição para sanar TODAS as suas dúvidas, vocês sabem onde me encontrar.
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9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II
TRABALHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: BASQUETE 3X3
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: BASQUETE 3X3 - 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.
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
atribuídos 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 disso, 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. Todos estes itens serão inclusos neste critério de organicidade. Façam um bom trabalho!
Estou a disposição para sanar TODAS as suas dúvidas, vocês sabem onde me encontrar.

Colégio Práxis Flamboyant

1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
TRABALHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: FUTEBOL DE SALÃO
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: FUTEBOL DE SALÃO - 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.
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
atribuídos 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 disso, 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. Todos estes itens serão inclusos neste critério de organicidade. Façam um bom trabalho!
Estou a disposição para sanar TODAS as suas dúvidas, vocês sabem onde me encontrar.
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2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
TRABALHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: FUTEBOL DE PRAIA
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: FUTEBOL DE PRAIA - 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.
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
atribuídos 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 disso, 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. Todos estes itens serão inclusos neste critério de organicidade. Façam um bom trabalho!
Estou a disposição para sanar TODAS as suas dúvidas, vocês sabem onde me encontrar.

