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1. Introdução

O trabalho escolar precisa ser feito. Quem o fará? Será em gru-
po, dupla, sozinho? Sempre o mesmo problema. As palavras se acu-
mulam: trabalho e problema. Ambas indicam a dimensão do que se 
tem pela frente.

Por onde começar? A quem pedir ajuda? Que informações são 
importantes? Os prazos são sufi cientes? Para algumas pessoas, os pra-
zos sempre parecem insufi cientes, principalmente quando a data de 
entrega se aproxima.

Do mais simples ao mais complexo (complexo? O que vem a 
ser isso?), todo trabalho depende de alguns itens para a sua execução, 
mas que itens seriam esses?

Os estudantes sempre têm muitas perguntas quando se trata da 
execução de trabalhos, e as respostas nem sempre aparecem de ime-
diato e de forma a solucionar as indagações.

Esta é a proposta deste livro!
Não se tem a pretensão de desvendar o universo dos trabalhos 

escolares, mas servir de amparo e auxílio em questões que podem ser 
aparentemente simples, mas que consomem horas em sua confecção.

O caminho da pesquisa escolar vai crescendo à medida que o 
estudante avança nos estudos, muda a etapa de aprendizado até que 
acabe sendo o dono do seu próprio saber, traçando as linhas do seu 
raciocínio e de suas descobertas. E quando isso acontece? Quando 
compreende o assunto, o assimila e se motiva a seguir pelos cami-
nhos do conhecimento.

A proposta é facilitar a execução de trabalhos, de sua confec-
ção, às questões emocionais que os envolvem, dos confl itos dos gru-
pos ao momento da apresentação.

Ao longo do livro há palavras com grifo, cujo signifi cado en-
contra-se no Glossário.

Então, vamos lá!
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