
O tema do trabalho é:  

NUTRIÇÂO HUMANA 

Data de entrega: 02/06/2014 

Orientações para desenvolvimento do trabalho: 

 - O trabalho deverá ser composto pelos seguintes tópicos: 

1 - Introdução: Deve conter as informações iniciais sobre o assunto (nutrição 

humana), abordando questões sobre os tipos de dietas (protetora e balanceada) e 

apresentando os principais nutrientes que devem estar presentes em nossa 

alimentação. 

2 - Nutrientes: você deve montar uma tabela que contenha os tipos, funções e 

exemplos de alimentos, nos quais podemos encontrar os nutrientes que são 

fundamentais para nosso organismo. 

3 - Valores nutricionais: deverá ser apresentada uma tabela com uma possível 

dieta balanceada diária que poderia nos manter saudáveis. 

4 – Análise histórica: Você deverá pesquisar sobre os principais alimentos 

ingeridos pela população brasileira e avaliar suas riquezas nutricionais (apontar 

quais são os principais tipos de nutrientes presentes neles). 

5 - Conclusão: Na conclusão deverá ser feito o fechamento do trabalho com a sua 

analise sobre o assunto abordado. (Obs.: retome nesse tópico os componentes 

principais de seu trabalho e aponte suas ideias sobre o assunto) 

Formatação: 

Fonte e espaçamento: 

 

 Fonte: arial 12. 

 Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

 Parágrafo: 1 com a partir dos 3 com da margem. 

 O titulo de cada tópico deve estar em negrito. 

 O alinhamento do texto deve estar justificado. 



 

Margem: 

 

 Superior e esquerda: 3 cm 

 Inferior e esquerda: 2 cm 

 

Capa: 

  

 No topo dа capa, centralizado, escreva о nome dа sᴜа instituição da escola.  

 Coloque еm sеgᴜіdа, 3 parágrafos abaixo, о nome do autor. (Normalmente todo 

em maiúscula) 

 Nо centro da capa, escreva о título do seu trabalho (NUTRIÇÂO HUMANA), 

normalmente todo em negrito e em maiúscula. 

 Nо final da página, nаs últіmаs duas linhas dа folha, centralize o texto e escreva 

na primeira linha o local (cidade e estado) e na segunda linha a data (normalmente o 

ano).  

 

 


