TRABALHOS AVALIATIVOS OPEE – 2º ANO

Relatório Autoavaliação “Amor Doce” (Valor: 6,0)
O relatório será dividido em seis partes/tópicos. Cada parte representará uma
habilidade/competência importante para o desenvolvimento de uma empresa. Para cada tópico,
vocês deverão escrever o que é a habilidade, a importância dela para uma empresa e de que
forma você a colocou em prática durante este bimestre. Cada tópico vale 1,0 ponto, desta
maneira, você deverá fazer uma autoavaliação e definir de 0,0 a 1,0 quanto você merece.
Segue abaixo os tópicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Engajamento (1,0)
Responsabilidade (1,0)
Criatividade (1,0)
Proatividade (1,0)
Respeito/Empatia (1,0)
Envolvimento com a empresa. (1,0)

É importante ressaltar que vocês devem apresentar argumentos convincentes com sua prática
para justificar sua nota. Finalizada a descrição dos tópicos, faça a somatória dos pontos e escreva
a nota final.

Trabalho “Tipos de Trabalho” (Valor: 3,0)
Nas páginas 52, 53, 54 e 55 do livro de Projeto de Vida, estão descritas algumas formas
existentes de trabalho. Na nossa última aula dividimos cada forma de trabalho para cada aluno/a
da turma. Segue abaixo as divisões dos temas e a descrição das partes do trabalho.
Teletrabalho – Agnelo
Trabalho Autônomo – Caio
Trabalho Comissionado – Guilherme
Trabalho Concursado – Heloíse
Trabalho Cooperado – João Lucas
Trabalho em ONGs – João Pedro
Trabalho Voluntário – Luiz
Trabalho Offshore – Maria Júlia
Trabalho por Projetos – Mirelly
Trabalho Quarteirizado – Paulo
Trabalho Registrado – Valentina
Trabalho Terceirizado – Gabriel

O trabalho será divido em duas partes, Teórico e Prático. Atenção!
Teórico (Valor: 1,5)
Pesquisar sobre o tipo de trabalho destinado à você. Seguir os tópicos:
•
•
•

História
Conceitos (No que consiste esse tipo de trabalho, principais características)
Exemplos detalhados das profissões pertencentes ao seu tipo de trabalho.

Pode ser digitado ou manuscrito.
Prático (Valor: 1,5)
Apresentar na aula sobre o seu trabalho e todos os tópicos descritos na parte teórica. Podem
utilizar slides, cartazes, vídeos ou simplesmente falar (sem ler)!

Valor dos trabalhos: 9,0 pontos
Data de entrega e apresentação do trabalho ”Tipos de Trabalho”: 10/06.
Data de entrega do Relatório Autoavaliativo: 24/06.

