2 O que eu preciso dizer durante a apresentação de cada slide

TRABALHO DE INFORMÁTICA
Informações Importantes
1 Orientações Gerais:
 A quantidade mínima de slides deve ser quatro, a máxima deve ser sete;
 O tempo máximo da apresentação de toda equipe deve ser 4 minutos;
 A capa do slide contém: Bibliografia, estudo, produção e power point;
 Em cada slide deve haver imagens de telas capturadas com PrintScreen;
 Escolha apenas um modelo para o slide, modelo no site do colégio;
 Não é permitido usar papeis ou anotações no momento da apresentação;
 A referência deve conter no mínimo um site e um livro;
 Os grupos devem ser formados por quatro alunos (escolha livre);
 Cada aluno será avaliado individualmente;
 A equipe deve se reunir apenas na escola para ajustar detalhes, não há
necessidade de grupos em casa de amigo(a), pois cada parte é individual.
 A nota da apresentação do trabalho será individual;
 Dúvidas: 84-9-8871-9499 (Whatsapp) Prof. Werber Marques

 Bibliografia: se você utilizou a internet como pesquisa então informe o
endereço do site, o autor da matéria e a data que você pesquisou. Se o estudo veio
de um livro, então apresente o nome desse livro, ano e autor. Todos os sites e
livros que forem utilizados devem ser digitados no trabalho impresso e apenas
divulgados na apresentação de slides. Este(a) aluno(a) é responsável por
pesquisar e encontrar todas as informações e enviar para o(a) próximo(a) aluno(a)
separar o conteúdo do estudo.
 Estudo: essa parte está dividida em dois momentos: a) apenas mostre quantas
partes o seu trabalho está dividido dando o nome de cada uma delas; b) somente
após o(a) último(a) aluno(a) apresentar a sua parte é que você voltará para
apresentar o power point. Poderá olhar no telão e ir comentando. Este(a) aluno(a)
é responsável por separar todo conteúdo e dividir em partes (capítulos), ou
sumário e enviar para o(a) próximo(a) aluno(a) realizar a digitação.
 Produção: o responsável por essa parte deve informar no momento da
apresentação que o trabalho impresso seguiu as seguintes normas: tamanho do
papel A4. Deverá dizer também que as margens configuradas foram: superior
(3cm), esquerda (3cm), inferior (2cm) e direita (2cm). O espaçamento entre
linhas (1,5). A fonte (Times New Roman). O tamanho da fonte (12). Os títulos
com tamanho 14 e texto 12. O estilo da fonte (negrito apenas para títulos ou
tópicos). Este(a) aluno(a) é responsável por digitar todo trabalho e enviar para
o(a) próximo(a) aluno(a) fazer o power point.
 Power Point: aqui se apresentará todos os detalhes e recursos que foram
usados nos slides. A quantidade de slides produzidos, o tempo permitido, o nome
do tema que foi escolhido, o nome das animações utilizadas, o tipo de transição
de slide que foi aplicado e o tipo de letra. Este(a) aluno(a) é responsável por criar
todo power point.

Semana de apresentação: 5 a 09/03/2018.
- figura das etapas do trabalho -

Obs: Todos os componentes são responsáveis pela introdução, conclusão e
as partes do trabalho de sua responsabilidade.

