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ATEMÇOM !!!!
LEMBRA-SE QUE ESTE MATERIAL NOM É OBRIGATORIO, E ESTÁ REDATADO 
CONFORME  A  NORMA  ORTOGRÁFICA  REINTEGRADA  DA  ASSOCIAÇOM 
GALEGA DA LINGUA (AGAL). 
DE NOM SER COMPRENSÍVEL PARA TI PODES SOLICITAR-LHE COPIA NOUTRO 
IDIOMA AO PROFESSOR.

TRABALHO MONOGRÁFICO SOBRE O QUENTAMENTO

Este trabalho tem carácter obrigatório e a sua nom presentaçom implicará automaticamente a nom 
superaçom dos contidos do curso.

Consistirá na presentaçom escrita dum documento no   se recolham as tarefas a desenvolver num 
quentamento completo para umha actividade físico-deportiva que ti elixas.

Nesse documento deverá figurar como mínimo o seguinte:

- Introduçom: Na que se presente o trabalho a desenvolver. Aqui é necessário especificar que 
actividade  físico-deportiva  se  realizaria  na  Parte  Principal.  Deves  especificar  o  contexto, 
aclarando coma mínimo ONDE e QUANDO se realizaria o quentamento.
- O quentamento  completo  RECOLHIDO NUMHA SOA FOLHA!! (recoménda-se utilizar 
umha  ficha  estándar  que  podes  descarregar  em formato  WORD  na  cartaz  de  aula  da  intranet 
TAHUME)
- Cada  umha  das  partes  do  quentamento  especificadas,  coa  explicaçom  de  todos  os  seus 
exercícios, e gráficos ou esquemas sempre que sejam possíveis
- Bibliografia consultada,  se  é  que se  utilizou  algumha  fonte  de informaçom externa  para  a 
elaboraçom do trabalho.

ASPECTOS FORMAIS:

- O trabalho deverá de pressentar-se obrigatoriamente em formato PDF com paxinaçom em cada 
folha, e co texto justificado nas margens (de sacado na ficha). E será enviado ao correio eletrónico 
do professor: inhaqui@hotmail.com

- Na portada deberá figurar: 

* título identificativo do trabalho  
* nome e apelidos
* curso, grupo e número
* nome do professor ao que se dirige 
* data de entrega.

- Tamanho máximo de letra 12 (mínimo 9 só dentro da táboa da folha de quecemento).
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- Respeitar  os margens de escritura (2 cm.  mínimo nas partes superiores,  inferiores,  esquerda e 
dereita)

− Recorda-se que o idioma de impartiçom da matéria é o galego. De todos jeitos  os estudantes 
com problemas de comprenssom do galego podem solicitar adaptaçom dos materiais entregados. Do 
mesmo jeito, a estes estudantes lhes está permitida a entrega do trabalho em espanhol sempre e 
quando estejam num processo de reforço do aprendizagem do galego e/ou falem antes co professor.

CRITERIOS DE CORREÇOM:

Para a valoraçom do trabalho se terám em conta os seguintes critérios:

• Respeitar  todas  e  cada  umha  das  partes  do  quentamento  vistas  (calquera  cambio  de 
terminologia, orde ou fases deverá ser convenientemente justificada.

• Pressentar tarefas ajeitadas a cada umha das partes anteriores.
• Concretar os componhentes da carga vistos nas aulas para cada umha das tarefas.
• Relacionar as representaçóns gráficas coas tarefas.
• Respeitar os Princípios do Quentamento vistos na aula.
• Citar a actividade que se vai a desenvolver na parte principal.
• Que o quentamento esteja relacionado coa parte principal.
• Respeitar os aspectos formais do trabalho escrito
• Respeitar os aspeitos lingüísticos (ortografia, léxico).
• Desenvolver umha redaçom clara e concisa
• Tamem se valorará positivamente creatividade e originalidade e a utilizaçom de bibliografia.

DATA DE ENTREGA: 17 de maio


