
ROTEIRO PARA TRABALHO ESCOLAR

TRABALHO DE FILOSOFIA E POLÍTICA
Prof. André Gazola

O trabalho descrito a seguir será válido para a disciplina de Filosofia, no terceiro 
trimestre de 2012.

1. Informações técnicas

 As equipes serão compostas conforme o mapeamento definido pela 
coordenação;

 O trabalho terá peso 7,0;
 Cada equipe deverá entregar 1 trabalho escrito, que deve ser digitado, 

conforme as normas da ABNT vigentes (fonte Times New Roman, tamanho 12, 
alinhamento justificado, margem esquerda e superior 3 cm., margem direita e 
inferior 2 cm, entrelinhas 1,5.);

 Todas as equipes deverão apresentar o trabalho para a turma e para o professor, 
em data a ser definida por sorteio;

 Tanto a versão escrita quanto a apresentação oral serão avaliadas para compor 
a nota final.

2. Critérios de avaliação

Os seguintes critérios serão levados em conta para a avaliação dos trabalhos:

2.1 Versão escrita

 Presença de informações solicitadas pelo professor;
 Correção gramatical;
 Adequação às normas da ABNT (capa, folha de rosto, sumário, introdução, 

desenvolvimento, conclusão, referências e anexos);

2.2 Apresentação oral

 Estrutura linear, coerente e organizada;
 Participação significativa de todos integrantes da equipe;
 Fala espontânea, com clareza e tom de voz adequados;
 Uso de recursos didáticos como slides, músicas, vídeos, etc;
 Uso adequado do tempo disponível (20 min. para cada equipe).

2.3 Procedimentos durante composição do trabalho

 Interesse na pesquisa;
 Organização da equipe;
 Produtividade;

www.lendo.org                                                                         André Gazola | andre@lendo.org

http://www.lendo.org/


ROTEIRO PARA TRABALHO ESCOLAR

IMPORTANTE: Serão usadas 4 aulas de filosofia para elaboração do trabalho. Nada deverá 
ser feito em casa (a não ser a entrevista). Ao fim de cada aula, cada equipe deverá entregar, 
manuscrita, uma lista de tarefas que executou naquela aula e uma lista de tarefas que fará na 
aula seguinte.

3. Penalidades

As equipes que não cumprirem com as normas aqui estabelecidas estarão sujeitas às 
seguintes penalidades:

 Mau comportamento (conversa e/ou bagunça) durante aula para composição de 
trabalho: -0,5 pontos por integrante;

 Não entregar lista de tarefas realizadas em cada aula e lista de tarefas a 
executar na próxima: -2,0 pontos por integrante;

 Não entregar ou não apresentar trabalho na data estabelecida: ZERO  para 
todos integrantes. Somente será permitida apresentação em outra data em caso 
de doença comprovada por atestado médico.

4. Conteúdo dos trabalhos

 Capa, folha de rosto e sumário;
 Introdução (situar o leitor quanto ao tema que será tratado no trabalho, 

destacando pontos principais, objetivo do trabalho e o porquê de sua 
importância);

 Conceito de Política segundo 5 filósofos escolhidos pela equipe;
 Conceito de Política elaborado pela própria equipe (de 5 a 10 linhas);
 Entrevista com um candidato a vereador ou prefeito de Bento Gonçalves (ou 

região): cada equipe elaborará 5 perguntas além das propostas pelo professor 
(anexo A) e, a partir das respostas, produzirá um texto opinativo (aprox. 15 
linhas) informando as razões para votar ou não no candidato;

 Análise crítica de material de propaganda política (santinhos). Mínimo de 5;
 Conclusão (Retomar tudo que foi discutido, sintetizando informações e 

fazendo um fechamento);
 Referências bibliográficas conforme normas da ABNT;
 Anexos (fotos, gráficos, tabelas, etc);

Poderá enriquecer o trabalho (porém não é obrigatório):

 Vídeos ou gravações da entrevista;
 Outros vídeos pertinentes;
 Visita de algum candidato à turma;
 Produção de cartazes ou painéis para exposição;

ANEXO A – Perguntas obrigatórias na entrevista com o candidato
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1. Informações básicas (nome, idade, sexo, escolaridade, formação, estado civil, número 
de filhos).

2. O que você define como política?
3. Qual a importância de um vereador (ou prefeito) para uma cidade?
4. Fale sobre sua trajetória política, o que já fez por sua comunidade e/ou cidade e como 

pretende expandir esse trabalho como vereador (ou prefeito).
5. Fale sobre sua principal proposta usada na campanha e o porquê de a ter escolhido 

como “bandeira” de sua candidatura.

Datas das apresentações

Equipes 1, 2 e 3 03/10

Equipes 4, 5 e 6 10/10

Equipes 7 e 8 17/10

Equipes 9 e 10 24/10

Obs: Somente haverá alterações caso houver prova cumulativa de Literatura e Filosofia em 
uma das datas especificadas.
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