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Considerando o PCN de Ciências Naturais, o Guia de Livros Didáticos do PNLD, a Ficha de Avaliação do 
Livro Didático de Ciências e os artigos indicados: 

Cada Grupo deverá escolher três (3) livros didáticos de Ciências Naturais (Ensino Fundamental, até 5º 
Ano), desenvolver uma avaliação destes livros conforme a Ficha de Avaliação em anexo. 

Cada Grupo após escolher os livros e fazer a avaliação desenvolverá um artigo reunindo as avaliações. 
Por isto, cada grupo deverá escolher obras da mesma coleção ou então que sejam da mesma série (ou 
ano), mas devem ser obras distintas, tendo então três obras avaliadas sendo apresentadas no artigo. 

Regras para o trabalho: 

• Grupo com um mínimo de dois (2) e no máximo quatro (4) alunas para a produção do artigo; 

• Todos os componentes do grupo tem que participar da atividade e da apresentação; 

• Entregar as Avaliações, o Artigo e o Termo de Consentimento (de quem aceitar) impressos antes 
do início da apresentação; 

• Encaminhar as avaliações e o artigo por email para o professor até o dia 27/11. Mandar para o e-
mail (walteno@yahoo.com.br), nomeando os arquivos com os nomes: Ecn_Artigo_gp?? (o artigo, 
trocando o ?? pelo número do grupo, sendo 01, 02, etc) e Ecn_Aval?_gp?? (Onde em cada 
avaliação trocar o ? por 1, 2 ou 3), colocando no assunto do email (Ecn_sem + Nome das 
alunas). Deve ser disponibilizado para todos os colegas também. 

• Regras para o artigo: 
Desenvolver no editor Word versão 2003 (se usar uma versão mais recente, salvar como versão 
word2003), seguindo as regras da ABNT e tem que ter no mínimo: Elementos pré-textuais (título, 
nome das autoras, resumo, palavras-chave), Introdução (apresentação do tema e da questão 
norteadora do trabalho), Referencial (desenvolvimento do tema - referencial teórico), Materiais e 
Métodos (Como foi realizada a pesquisa e como pode ser aplicado), Conclusão (opinião do grupo 
sobre o assunto e a resposta a questão apresentada) e Referencias (livros, artigos e sites). No 
mínimo 7 (sete) páginas e no máximo 15 (quinze) páginas. Consultar livros, sites e artigos, no 
mínimo 5 (cinco) referencias. 

• Deve ser Papel tamanho A4 com: 

• Margens (Superior, Inferior, Direita, Esquerda): 2,5 cm 

• Cabeçalho e rodapé: 1,5 cm 

• A 1ª linha do parágrafo deve ter afastamento de 1,25 cm.  

• Fonte Arial, tamanho 12 e justificado, espaçamento entre linhas de 1,5. 

• As apresentações do artigo serão no dia 26/11 e a ordem será definida por sorteio durante a aula 
anterior a apresentação. 

Critérios de Avaliação 

a) Para a Avaliação dos Livros 

• Coerência da avaliação com relação aos PCN de Ciências Naturais;  

• Pertinência da avaliação com relação aos critérios propostos; 

• Dedicação e consistência do Grupo quanto ao desenvolvimento da avaliação; 

• Qualidade dos documentos entregues. 

b) Para o Artigo (Escrito e apresentado) 

• Participação do grupo; 

• Coerência com o PCN de Ciências Naturais; 

• Conteúdo proposto, utilizado e efetivamente apresentado; 

• Pertinência do artigo com relação aos critérios propostos; 

• Fundamentação teórica condizente com o assunto 

• Dedicação e consistência do Grupo quanto ao desenvolvimento do artigo; 

• Tempo efetivamente utilizado. Mínimo de sete (7) e no máximo de quinze (15) minutos 

c) Auto avaliação 

• Preenchimento completo do questionário; 
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• Entrega dentro do prazo proposto; 

• Clareza das anotações. 
 

d) Distribuição dos grupos 

• Colocar os nomes de forma legível; 

• Cada grupo terá no máximo quatro (4) componentes, por isto há somente quatro espaços 
para preenchimento; 

• O nome indicado na primeira posição será a responsável por entregar os impressos e 
também encaminhar os arquivos por email. Será também a líder do Grupo. 

 

Gp Aluna (1/3) Aluna (2/4) Ordem 

1 
Alessandra Moreira Lorena Franco  
Izabella Maria Daniela Aparecida Lopes  

2 
Jéssica Santos Mariana Vitória  
Marcia Damaceno Paula Cristina  

3 
Taise Lima Danielle Malta  
Gabriela Petrocelli   

4 
Lorena Alexandre Santos Naara Gouveia  
Ana Paula Carolina   

5 
Laiz Lemes Katiucia  
Lydiane da Silva Veronica  

6 
Dryelly de Oliveira Pamela Xavier  
Karita Aparecida Suellem Rosa  

7 
Kelly Aparecida Alves Mailde N. Freitas  
Norma Sousa Thaís Cristina  

8 
Thalita Garcia Stefane Ferreira  
Leticia Suellen Ana Karoline  

9 
Veronica Freitas   
   

10 
Ana Júlia P. Inácio Stefane P. Inácio  
   

11 
   
   

12 
   
   

13 
Paloma de Oliveira  xx 
   

 
Sem grupo: 

Aline Santos, Andreia Moreira, Bruna Peixoto, Daniela de Oliveira,  

Natalia Aparecida, Virginia Aparecida, Viviane Aparecida. 


