
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Produção Textual - Turma: 602 – Professora: Daniele Batista 

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 

 Será um trabalho de Produção de Texto, valendo 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 
QUANTIDADE DE QUESTÕES ATIVIDADE DESCRITA NA FOLHA 

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

 
Conteúdo 1º bimestre 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 22-05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 26-05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoradanielebatista@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR USAR CANETA AZUL OU PRETA 
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01. Leia os quadrinhos que seguem abaixo e depois produza um pequeno texto (máximo de 4 

linhas) explicando o que você entendeu de cada um. Seja bastante criativo! E não se esqueça 

de escrever certinho, ok? 

a) 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b)  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Trabalho Avaliativo – Matéria – PRODUÇÃO DE TEXTO 

Professor(a): DANIELE 

 
Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

6º Ano - Ensino Fundamental 



 

c) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

02. Agora observe com muita atenção a linguagem não-verbal utilizada nos quadrinhos abaixo 

e monte uma historinha baseada nas feições e reações das personagens.  

ATENÇÃO: Escreva abaixo da imagem, utilizando a sequência do quadrinho. Por exemplo:  

Quadrinho 01:  

Mônica: Nossa como acordei 

linda e graciosa hoje! Acho que 

vou aproveitar bastante esse 

dia... 

Quadrinho 02: 

Hum... Estou com olheira! Vou 

lavar o rosto com água gelada 

para ver se melhora!  

Quadrinho 03:  

Melhor! Vou lá ao armário da minha mãe para pegar uma base super maravilhosa! Assim 

ninguém vai repara!! 

Entendeu? Agora faça você mesmo (a) e seja criativo! 

 



 

a) Quadrinho 1 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Quadrinho 2 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Quadrinho 3 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

a) b) Quadrinho 1 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

b) Quadrinho 2  

c) ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

d) Quadrinho 3 

e) ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

f) Quadrinho 4 

g) ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

h) Quadrinho 5 

i) ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

j) Quadrinho 6 

k) ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

l)  


