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TRABALHO COLETIVO: até 30% da média final 

 Plano de aula para ensino fundamental ou ensino médio utilizando uma fonte primária 

(escrita, sonora, audiovisual) contendo os seguintes itens: a) Justificativa (incluindo 

definição do nível de ensino ao qual se destina o plano); b) descrição da fonte a ser 

utilizada; c) atividade ou sequência didática proposta; d) métodos e estratégias; e) 

material de apoio (textos, bibliografia, etc). 

ETAPAS E DINÂMICA:  

1) Formar grupos até 26 de setembro de 2016, composto por até 5 integrantes (incluindo 

um aluno coordenador dos trabalhos).   

2) Enviar nome dos alunos que compõe o grupo até 28 de setembro de 2015 para o 

email: napoli@usp.br , com cópia para mariana.rosell@usp.br  

3) Até 30 de setembro os alunos receberão um calendário de encontros com o professor 

e a monitoria 

4) Outubro: Primeiro encontro com os grupos para definição temática e primeiras 

orientações a ocorrer na segunda parte da aula, em data específica, com controle de 

presença.  

5) Até 22 de Novembro: Segundo encontro com os grupos para apresentação dos 

primeiros resultados do trabalho, com controle de presença.   

6) O aluno sem presença nestes encontros não fará jus à nota do trabalho grupal.   

7) 28/29 de novembro: entrega do trabalho escrito grupal, via email napoli@usp.br com 

cópia para mariana.rosell@usp.br  

TRABALHO INDIVIDUAL: (até 70% da média final) 

 Dissertação temática com apoio em anotações de aula e bibliografia  

ETAPAS E DINÂMICA:  

1) Os alunos serão informados ao fim da aula do dia 12 ou 13 de dezembro (conforme o 

período matriculado) sobre um ou mais temas a partir dos quais deverão elaborar uma 

dissertação individual a ser entregue na semana seguinte (19 e 20/dezembro), via email 

napoli@usp.br , com cópia para mariana.rosell@usp.br  dissertação individual deverá 

mobilizar a bibliografia da disciplina (principal e complementar, além de outros livros 

pesquisados pelo aluno) e poderá se utilizar das anotações de aula.   

2) O limite sugerido para a dissertação individual é de 4 a 5 folha digitadas, além da folha 

de rosto e da bibliografia final (Times 12 ou Arial 11, espaço 1 e meio, margens de 3 cm).  

3) Itens a serem avaliados: qualidade da redação e argumentação, o recorte proposto; a 

capacidade de incorporação e leitura crítica da bibliografia.  
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