
 

 

1º ANO – EM – GEOGRAFIA – PROF. HÉLITON - 2 

Trabalho sobre acidentes geológicos e/ou ambientais – 2º trimestre 

Valor: 4,0 – Individual 

Entrega até 03/06, via e-mail helitonduarte@gmail.com 

I) O que deve conter no trabalho: 

a) Descrição do acidente, local, população e empresa ou órgão estatal envolvido. 

b) Causas / consequência sociais, ambientais e econômicas do acidente. 

c) Mapas, figuras, gráficos que possam ilustrar o acidente.  

II) Critérios de correção e atribuição da nota: 

a) Digitação nos critérios estabelecidos pela escola. Lembrando:  

 

Espaço 1,5 

Parágrafo : 1,25 

Justificado  

Times New Roman 12 ou Arial 12  

Exemplo de texto com  a fo 

             O texto Clínica (s): Diagnóstico e Tratamento disserta sobre duas clínicas, 

médica e psicanalítica, com pressupostos e características próprios, e enfoca a história 

da concepção do corpo para cada uma delas. A história das duas clínicas nasce na 

tentativa de aliviar o sofrimento e a dor. A clínica médica nasce primeiro, a partir da 

experiência dos médicos primitivos com os pacientes, valendo-se de conhecimentos 

diversos e de observações clínicas.  
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b) Fontes bibliográficas  

c) Texto próprio. Você pode citar apenas trechos curtos da fonte bibliográfica. Não se 

esqueça: há como rastrear se texto foi copiado integralmente. Caso você copie e cole 

trechos longos, você perderá nota.  

d) Poder de síntese. Procure sintetizar ao máximo. O trabalho não deverá conter muitas 

páginas.10 páginas, no máximo. 

e) Erros de ortografia, de concordância e outros. 

f) Texto pouco elucidativo ou não relacionado ao tema principal 

g) Atraso na entrega do trabalho, em qualquer circunstância. Você terá 21 dias para 

fazer. Imediatamente  após o envio do e-mail, você receberá uma resposta “trabalho 

recebido”. Caso não receba esta resposta, seu arquivo não foi enviado ou aceito( faltou o 

anexo, por exemplo). 

Obs.: O trabalho também foi explicado em sala de aula, no dia 13/05.  

 

 


