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Orientações Gerais:
a.
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f.
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h.
i.

O valor total do trabalho é 10,0 pontos;
Capa, contracapa e Sumário no Formato ABNT (ver site da escola) no formato
Entregar até 6 de agosto;
Elaborar uma capa no formato ABNT, porem, toda a parte textual deve ser;
MANUSCRITA com grafia na cor AZUL e letra legível;
Não deve conter rasuras ou corretivo;
A parte textual deve conter de 6 até 10 páginas em cada parte do trabalho, (papel
almaço) NÃO DIGITADO;
Imprimir o texto base e colocar em “Anexos”;
Encadernar a parte digitada e a parte manuscrita em um só espiral.
Incluir este Edital como última folha.

PARTE 1: Crítica manuscrita e encadernada
O artigo tem a finalidade de trabalhar o senso crítico do aluno bem como a abordagem teórica
(filosófico-sociológico) acerca de temas do cotidiano.
Informações para produção do trabalho:
 Lei o texto base postado no link http://templodahumanidade.org.br/o-templo-dahumanidade/ (clique no link)
 Elaborar uma crítica (análise) a partir da Filosofia/Sociologia apontando e explicando os
pontos “Da doutrina religiosa Positivista” na construção da identidade brasileira, elabore uma
abordagem sobre o Hino nacional, as Doutrinas e Ritos da igreja que fazem parte da nossa
identidade. Use os slides postados no site da escola e trabalhados em sala.
O texto deve seguir os seguintes critérios:
 Deve haver citações retiradas diretamente dos seguintes pensadores: Comte e
Durkheim.
 Relacione os textos do link indicado com os autores acima a fim de produzir o artigo;
 Não aceitarei atividade por email, apenas manuscrito em papel almaço;
 Valor 5.0. De 5 até 10 páginas
PARTE 2: Resumo do texto (manuscrito)
Informações para produção do trabalho:
 Produza um resumo sobre: a) Comte – Darwinismo Social, Os três estágios da Evolução
do Estado ( Teológico, Metafísico, Positivista)
 Folha de papel almaço
 Trabalho NÂO PODE SER DIGITADO.
 Valor 5.0. De 5 até 10 páginas
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