
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Produção de Texto -Turma: 601 - Professora Cláudia 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA Produção de Texto (Redação) 

QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, valendo 5 cada, perfazendo 50 
pontos 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Narrativa- O que é narrar? 
Ortografia: diferentes sons de x 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO       Data: 22/05/20 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO       Data: 26/05/20 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoraclaudiatufani@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Qualquer dúvida entrar em contato com e.mail 
da professora. 
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O que é narrar? Narrar é expor um acontecimento ou uma série de acontecimentos encadeados, 

reais ou imaginários por meio de palavras ou desenhos. 

(Imagine-se nas situações abaixo e continue as narrativas com criatividade: (20 pts.) 

 

. Você está andando por um beco escuro, vazio, com ratos e outros bichos nojentos... de repente... 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

. Ao chegar no alto daquela montanha, o jovem avistou... 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

. Quando cheguei em casa corri logo pra jogar, afinal de contas estava passando da hora, que havia 

marcado com meu melhor amigo e .... 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

. Escolhi aquele celular no meu aniversário, porque achei que ele... 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Avaliativo de Redação- Prof.(a): Claudia – 

Turma: 601 

 
Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

6º Ano - Ensino Fundamental 



 

 

2-(Brasil Escola) Assinale as alternativas corretas: (10 pts.) 

 

 

( A ) Mafalda e sua amiga conversam sobre cursos que pretendem fazer. 

( B ) Mafalda e sua amiga conversam sobre gerações antigas. 

      ( C ) Mafalda e sua amiga são meninas que conhecem sobre a era moderna. 

 

4- Leia as palavras abaixo: (10 pts.) 

 

enxada     bexiga       caixa      saxofone         xadrez         

xícara 

 

Quanto ao som do X nessas palavras é correto afirmar que: 

(     ) a letra x apresenta sons iguais. 

(     ) a letra x representa sons diferentes: som ch e som cs. 

(     ) a letra x representa diferentes sons: som z e som s. 

(     ) a letra x representa diferentes sons: som z e som cs. 

 

 

          5-Para descobrir o significado das palavras, relacione a 2ª coluna com a 1ª: (10 pts.) 

(a) baixela              (      ) manta usada por mulheres sobre os ombros para aquecer. 
 

(b) tacho                 (      ) conjunto de roupas e objetos importantes para recém-casados. 
 
           (c) enxoval             (       ) travessa de meta 

           (d)   xale                  (      ) grande panela de metal ou barro, funda ou larga. 

 

 

 


