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DISCIPLINA
HISTÓRIA

Trabalho Bimestral de História
Tema: A Guerra de Secessão / A Marcha para o Oeste.
Pesquisar a importância e as características destes temas para a história e
formação dos Estados Unidos.

PADRÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
TRABALHOS MANUSCRITO - NORMAS
- É obrigatório o uso de caneta esferográfica de cor azul;
- O uso de caneta de outra cor só será permitido no caso de títulos, subtítulos ou palavras-chaves;
- Os trabalhos manuscritos devem ser apresentados em folhas de papel almaço pautado (com linhas);
- Caso o aluno não possua folha de papel almaço poderá realizar o trabalho com a folha padrão para
trabalhos, disponível para download no site do Colégio. Para baixar o arquivo, deverá acessar o link
download e clicar no arquivo folha para trabalhos;
- Só serão aceitos trabalhos com letra legível e sem rasura.
TRABALHOS IMPRESSOS – NORMAS
- É obrigatório a entrega de impressos em folha de sulfite A4 branca;
- Não serão aceitos trabalhos com cópia de sites ou plagiados;
- O trabalho deve seguir a seguinte formatação:
- Tipo de letra: Verdana
- Tamanho da letra: 20 (negrito) para o título | Tamanho 12 para o desenvolvimento do trabalho
- Espaçamento: 1,5
- Alinhamento: Título (Centralizado) | Desenvolvimento do trabalho (justificado)
- Margens: Superior e Inferior= 2,5 | Direita e esquerda= 3,0
ESTRUTURA DO TRABALHO
Os trabalhos devem conter:
1. Capa: Nome do Colégio, título do trabalho, identificação do aluno (nome, nº e série) e disciplina.
2. Introdução: Neste item deve-se escrever de forma resumida o assunto que for abordado no trabalho.
3. Desenvolvimento: É a parte mais importante do trabalho, onde colocará um texto claro explicando as
descobertas sobre o assunto pesquisado. Nunca copie de forma alguma textos retirados de livros, sites,
pois isto se chama plágio (Plágio: significa copiar totalmente o que outra pessoa escreveu). Leia, e
escreva com suas palavras o que entendeu.
4. Conclusão: Neste item desenvolverá o seu ponto de vista sobre o assunto, demonstrar para o
professor o que aprendeu sobre o tema proposto.
5. Referências: Citar onde fez as pesquisas (sites, livros, apostilas e outros materiais que serviram para
criação do trabalho).
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