
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Produção de Texto - 8º Ano - Turma: 801 - Professora Claudia 

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 Whatsapp 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 2 questões - pontuação na questão 

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

Narrativa sobre vilões  
Ortografia 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO    Data: 18/05/20 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO    Data: 22/05/20 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoraclaudiatufani@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Qualquer dúvida entrar em contato com a 
professora pelo e-mail. 
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1-Proposta de Redação: (30 pts.) 

 
      Os vilões são incansáveis perseguidores dos personagens de grandes virtudes. 

          Elabore um texto com um vilão. Dê um título. (Mínimo 15  linhas) 

 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 

 

Trabalho Avaliativo Produção de Texto 

Professor(a): Cláudia 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

8º Ano - Ensino Fundamental 



 

2- Ortografia: (20 pts.- 2 cada) 

1.Aquele homem é ................... 

 (A)estrangeiro                 (B)estranjeiro 

 

 2.Gosto de comer.....................  

(A)canjica                        (B)cangiga  

 

3.Não quero ....................minhas emoções.  

(A)estravazar                  (B)extravasar  

 

4.”A...............de qualquer coisa começa na mente”. Bruce Lee  

(A)pocessão                   (B)possessão  

 

5.Estou.................pelas novas séries lançadas nesse semestre.  

(A)obcecado                   (B)obsecado  

6.Quase cai na.....................  

(A)sarjeta                       (B)sargeta  

 

7.Meu gato gosta de comer na .........................  

(A)tigela                         (B)tijela  

 

8.Comprei muitos.....................  

(A)acessórios                (B)asessórios  

 

9.O preço desse objeto está uma................... 

 (A)pechincha                (B)pexincha  

 

10.Maxine me tratou com....................  

(A)despreso                  (B)desprezo 
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