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ROTEIRO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CICLO ( TCC )

TURMAS: B34 – B 35

FAIXA ETÁRIA: 10 À 13 ANOS 

OBJETIVOS:

Gerais: 

 Incentivar no aluno o gosto pela pesquisa e por novas descobertas, 
aprimorar suas leitura e escrita.

Específicos: 

 Ampliar os conhecimentos do aluno sobre o tema escolhido.

 O trabalho deve ser entregue em folhas de papel pautadas, escrito 
pelo aluno numa linguagem própria da sua faixa etária, podendo 
contar com o auxílio de familiares.

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO:  . NESTE ITEM SERÁ OBSERVADO:

 Pontualidade : entrega dia 11 de outubro.



 Limpeza e capricho do trabalho.

 Ilustrações.

 

CAPA: Deve conter o nome da escola, data, nome do aluno, série, título do 
trabalho e ilustração ( desenho feito pelo aluno, recorte e colagem, etc. ).

 

INTRODUÇÃO: Explicar o que vai ser pesquisado.

DESENVOLVIMENTO: Explicar detalhadamente o tema pesquisado, 
demonstrando coerência no uso de conceitos relacionados a idéia principal.

 

CONCLUSÃO: Dizer o que achou da pesquisa, o que mais gostou e o que 
aprendeu que lhe era desconhecido.

 

BIBLIOGRAFIA: Enumerar fontes de consulta.

 AVALIAÇÃO.

-   Essa atividade servirá de material avaliativo no 3º Trimestre.

 PROFESSORA : DENISE BASTOS. Porto Alegre, RS, 11 de maio de 2016.



RELATÓRIO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CICLO ( TCC )

TURMAS: B 34 – B 35

   Nos dias 11/13 de maio os alunos receberam informações sobre o que 
seria “Trabalho de Conclusão de Ciclo” (TCC).  Apresentou-se então um 
esquema no quadro onde apareceram os 3 ( três) ciclos: A, B e C. O ensino 
médio e o nível superior, este, associado ao TCC. 

   Os alunos com facilidade se localizaram no esquema e entenderam a sigla
e a motivação da atividade. A partir dessa data começaram a escolher os 
temas e a única regra era que não se poderia repeti-lo numa mesma turma.

   Em 13 de maio cada aluno recebeu o roteiro de trabalho, com entrega 
agendada para 11 de outubro.

   Ao longo desse período os alunos envolvidos no projeto começaram a 
frequentar a escola no turno inverso utilizando-se da nossa biblioteca, sala 
de informática para efetivação da pesquisa e produção de Power Point 
(Apresentação no Linux), ferramenta que iria ser utilizada na aula 
expositiva; essa ação foi sempre orientada pelo estagiário Leonardo Silva 
Dolfino. 

  Cada aluno teve em média seis atendimentos(na sala de informática) que 
envolveram: explicações sobre a ferramenta(Power Point/Apesentação), 
leitura, seleção de conteúdo e a finalização do trabalho.

  No período de 11 à 19 de setembro foi realizada uma avaliação prévia e 
individual por turma, para relatos de desempenho e dificuldades.

  Além da pesquisa escrita o aluno, terá que fazer a apresentação oral do 
mesmo, relatando para a turma e uma banca composta pela professora 
regente (Denise Bastos) e dois convidados, o que aprendeu sobre o tema 
pesquisado.



   A agenda de apresentação da exposição oral foi fixada na sala de Ciências
em 16 de setembro. A escala de apresentações foi montada por temas na 
seguinte ordem: Universo / Terra (solo, água e ar, respectivamente) entre 
outros.

    

   

AGENDA – AULA EXPOSITIVA
Fixada no mural da sala



Linha do tempo – T C C 

11/ 13 MAI - Divulgação do projeto

25 JUN/ 03 JUL - Escolha do Tema

10 JUL – Distribuição do roteiro

16 SET – Divulgação agenda aula expositiva

18 SET – Revisão Geral



11 OUT – Entrega do Trabalho

22 OUT / 04 DEZ – Apresentação Oral

Obs.: No dia da entrega da pesquisa escrita, cada aluno recebeu um
botom, certificando sua realização. 
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