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Modelo de caderno de campo baseado nos estudos do Instituto de Física
da UFRGS
O Caderno de Campo tem a finalidade de registrar o desenvolvimento do
trabalho de pesquisa, passo a passo. O registro de atividades é organizado
para que todos possam entender o seu conteúdo. Isto tem por finalidade
facilitar o retorno das informações já estudadas. Os conteúdos do Caderno de
Campo são:
- folha de rosto.
- definição do assunto, tempo de pesquisa.
- rascunho do Projeto de Pesquisa.
- referências das consultas.
- registros dos momentos de orientação, assinado pelo orientador (pareceres
do orientador, etc.)
- descrição dos experimentos, transcrições sintéticas de livros, revistas, visitas,
conversas mantidas com os pesquisadores.
- medidas, cálculos, gráficos, entrevistas, imagens.
- análise dos resultados.
-recibos e descrição dos gastos com os materiais.
- preparação da apresentação.
-enumerar no canto superior (lado direito) de todas as folhas do caderno.
- termo de conclusão.
IMPORTANTE:
Textos de pesquisas extensos, que apresentam muitas folhas, bem como
fotografias, entrevistas, reportagens entre outros, deverão ser colocados
em uma pasta organizada com as devidas identificações do projeto.

1- Capa
Elemento obrigatório, que contém os dados essenciais para a identificação do
trabalho e deve seguir a sequência abaixo:
a) nome da escola; (LETRA: CAIXA ALTA)
b) título (nome do trabalho. LETRA: CAIXA ALTA);
c) nome completo do(s) autor(es) do trabalho (LETRA:CAIXA ALTA);
d) nome completo do orientador e coorientador (se houver. LETRA: Caixa
baixa);
e) local e data (caixa baixa)
1ª FOLHA (CAPA)
COLÉGIO LUTERANO ARTHUR KONRATH

TÍTULO DO TRABALHO

INTEGRANTES DO GRUPO (ORDEM ALFABÉTICA)

Nome do Orientador

Estância Velha, setembro de 2018

Numere as páginas no canto direito superior. Nunca do verso da página.
Não enumere a capa.
Mas ela é contada.
Exemplo: capa é a primeira folha
Somente a segunda folha é numerada; página 2...
Escreva a caneta sempre

