
Paper Fast Food de História 

1) Tema (assunto principal) 

2) Keywords (palavras chave): de 4 a 6 

3) Frase síntese (que dê conta de dar uma visão geral do Tema) 

4) Periodização (categoria tempo): ano/século 

5) Localização (espaço): região/país/continente 

6) Habilidades desenvolvidas (aquelas habilidades que você reconhece que atingiu 
com os estudos durante as aulas): de 3 a 6 habilidades, utilizando alguns dos verbos 
abaixo: 

a. Identificar / Apontar / Indicar (listar fatos, ideias, ocorrência ou 
características de algum fato, ideia, teoria, processo ou ocorrência). 

b. Definir (apresentar com rigor as características ou particularidades de algum 
fato, ideia, teoria, processo ou ocorrência). 

c. Descrever (representar por meio da escrita as características objetivas de 
algum fato, ideia, teoria, processo ou ocorrência). 

d. Citar (transcrever ou apontar fatos, ideias, ocorrências ou características de 
algum elemento). 

e. Comparar (identificar as particularidades de duas ou mais ideias, fatos, 
ocorrências, teorias ou processos encontrando as semelhanças e ou 
diferenças). 

f. Relacionar (estabelecer semelhanças, respeitando um critério, entre coisas 
diferentes). 

g. Analisar (identificar os componentes ou elementos internos e externos – 
texto e contexto – de alguma ideia, teoria, processo ou fato que está sendo 
examinado, em suas partes fundamentais, classificá-los e relacioná-los com 
a sua estrutura global). 

h. Avaliar / Criticar / Julgar (considerar e explicar em que medida um 
fenômeno, fato, ideia, teoria, processo, projeto ou outro texto se ajusta a 
determinados critérios) 

7) Figuras históricas mais relevantes (personagens individuais ou coletivas): de 3 a 6 

8) Texto síntese (produção própria, que contemple as habilidades que reconheceu que 
foram desenvolvidas, abordando com mais detalhes Tema, do item 1): de 3 a 6 
parágrafos, de acordo com as normas da ABNT. 

9) Fontes (bibliografia): obras pesquisadas, livros, sites, vídeos etc. 

 



Regras 
I. Impreterivelmente proibido plágio, se identificado, anulará nota do 

trabalho.  
II. Não ultrapassar duas laudas 
III. Coerência, coesão e objetividade 
IV. Seguir as normas da ABNT: 

https://www.youtube.com/watch?v=GH_UqdeK-BE 
V. Produção individual 

 

Objetivos 
a) Desenvolvimento das competências escritora e leitura 
b) Criação de um portfólio de produções  
c) Autoavaliação e Avaliação da disciplina  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GH_UqdeK-BE

