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EM

TRABALHO GRUPO

ELEANDRO
ROTEIRO DE TRABALHO EM GRUPO, 2O TRI
PONTUAÇÃO: 2,5 PONTOS
DATA DE ENTREGA: 22/06
Prezados estudantes,
Através de um vídeo, mostrem COMO OPERA O RACISMO NO BRASIL, de acordo com Oracy
Nogueira (1917-1996).
O vídeo deverá:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ser criado por grupos de cinco ou seis estudantes.
Durar sete segundos, sem contar os créditos.
Ser criado em formato MP4 ou MOV.
Ser descarregado de um pendrive (USB) diretamente para o computador do professor.
Ser acompanhado por uma folha de papel em formato A4 em que:
5.1. Se especifiquem, no cabeçalho do Colégio, os nomes e os números de chamada dos membros do grupo, assim como o número da turma a que pertencem e a data. Caso forem escrever a mão, utilizem
caneta, por favor.
5.2. Se especifique o nome do arquivo do vídeo (mais sobre isso no item 5, logo abaixo). Mais uma vez, caso
forem escrever a mão, utilizem caneta, por favor.
5.3. Se apresente, brevemente (de 50 a 75 palavras), o conteúdo do vídeo. De novo, caso forem... entenderam, né?
5.4. Se explicite todo o material de referência que vocês consultaram para criá-lo: livros, revistas, artigos de
jornal, fotos, desenhos, URLs de vídeos,1 etc.
5.5. O verso esteja livre para minha considerações por escrito.
Ser nomeado com a seguinte estrutura, sem quaisquer acentos gráficos: csvp_2017_0xtri_1y_tg_????.mp4,
em que:
6.1. "x" é o número do trimestre letivo em que estamos agora.
6.2. "y" é a letra que distingue as turmas da mesma série entre si, A, B, C, ou D.
6.3. "????" é o nome do primeiro dos membros do grupo (ordenados alfabética e crescentemente), seguido
da primeira letra do primeiro nome próprio de seu sobrenome. (Eita. Calma.)
6.4. Ex.1: Se eu, Eleandro [de] Carvalho Gomes Cavalcante, estudasse hoje na 1C e meu nome fosse o primeiro a aparecer em uma ordem alfabética crescente dos nomes dos membros do grupo, o nome do
arquivo ficaria: csvp_2017_01tri_1c_tg_eleandroc.mp4
6.5. Ex.2: Se houver nome composto nessa situação, por exemplo, João Vítor Silva, o nome do arquivo ficaria: csvp_2017_01tri_1c_tg_joaovitors.mp4
Ser entregue no prazo de entrega, exclusivamente.

Meus critérios de avaliação serão os seguintes:
I. Criatividade (0,0 a 1,0 ponto)
Quão independentes vocês estão das discussões e
exemplos que surgiram em sala de aula? Certamente,
é importante levá-los em consideração, mas simplesmente reproduzi-los é muito pouco.

II. Profundidade (0,0 a 1,5 ponto)
Os conceitos serviram para orientar a criação de vocês? Um bom termômetro para vocês se avaliarem
nesse quesito é a integração entre o vídeo e o texto do
item 5.3.

Bom trabalho! ;)
Caso vocês utilizem URLs de vídeos, por favor, "encolham"-nas em serviços online como TinyURL ou Google URL
Shortener.
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