
  

 

 

TRABALHO AVALIATIVO DO 1° TRIMESTRE 

 

Leia primeiro todas as recomendações e depois faça a pesquisa: 

1. Faça uma capa com o nome do Colégio e do Campus, a disciplina e os nomes dos 

estudantes e turma; 

Sugestão de capa 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pesquise e construa um texto em dupla ou trio sobre a história da natação, do nado 

costas e peito; 

3. Pode utilizar livros, revistas, sites e plataformas de vídeo para fazer sua pesquisa; 

Mas confira se são informações verdadeiras consultando mais de um site e/ou canal; 

4. Não “copie e cole” as informações da sua pesquisa no seu trabalho. Leia, 

compreenda e escreva sobre; 

5. Ao final da pesquisa, coloque as referências utilizadas. Ou seja, escreva o nome do 

livro, revista, site ou canal que você utilizou para escrever seu trabalho; 

6. Na sua escrita você deve abordar INICIALMENTE datas, nome dos criadores, cidade 

e país que nasceu a modalidade; 

7. Enquanto estiver fazendo a pesquisa, observe se há citação da participação de 

mulheres e pessoas de outros continentes além do europeu. Escreva sobre essa 

observação. Explique quais informações você achou sobre mulheres e pessoas fora 

da Europa que contribuíram para a história da natação, do nado costas e peito.  

8. Na sua pesquisa e escrita responda as seguintes questões: 

Colégio Pedro II 

Campus São Cristóvão II 

Educação Física 

nome completo 

turma 



  

- as roupas utilizadas para nadar sempre foram as mesmas da época que a natação 

foi criada até o momento atual? 

- as mulheres sempre puderam nadar?  

- que roupa as mulheres podiam usar para nadar antigamente?  

- as mulheres começaram a competir no mesmo ano que os homens? 

- pesquise por imagens da natação e verifique quem são as pessoas que mais 

aparecem. São homens ou mulheres? Pessoas brancas, negras ou indígenas? 

- quando toucas para cabelos volumosos foram criadas no Brasil?  

- quando essas toucas passaram a ser aceitas nas competições?  

- quem são os atuais campeões olímpicos e mundiais do nado costas e peito? Qual 

a cor dessas pessoas? Você acredita que a etnia das pessoas encontradas tem 

relação com a história da modalidade? Explique. 

 

Após a pesquisa e escrita preencha o relatório de avaliação do trabalho do grupo ou 

dupla: 

1. Todos os integrantes participaram igualmente do processo de pesquisa e escrita? 

2. Quem pesquisou? Quem escreveu?  

3. Vocês acham que poderiam ter feito algo melhor nesse trabalho? Se sim, o quê? 

4. O processo de pesquisa e escrita apresentou informações e/ou conhecimentos 

importantes que vocês não conheciam? Se sim, quais? 

5. Vocês têm alguma sugestão com o objetivo de melhorar o conteúdo trabalhado, 

no caso a natação?  

 

                                           


