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Turma: 3001 

 
PRODUÇÃO DE TEXTO - Professora: Daniele 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Lives e conteúdos liberados no site ao longo do 2º 
bimestre. 

Data que foi postado o trabalho 21/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

28/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoradanielebatista@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 
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TEXTO I  

 
 
 Os ideais de beleza física, para a mulher ou para o homem, são cultuados desde a Antiguidade. Na 
mitologia grega, Afrodite (Vênus, para os romanos) era um símbolo de beleza. A imagem representa essa 
personagem, em versão renascentista italiana. É o quadro “O nascimento de Vênus”, pintado por Sandro 
Botticelli, por volta de 1485. 
 

(Disponível em http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/forma-fisica-corpo-perfeito-e-consumismo.jhtm) 
 

 
TEXTO II 

Riscos x Vontade 
 
 Ser capaz de enfrentar qualquer sacrifício em favor da boa forma parece estar mais perto da realidade 
brasileira nos últimos tempos. As academias se proliferam pelas ruas das cidades, assim como salões de 
beleza com fórmulas mágicas de redução de medidas do corpo prometendo à mulher – e por que não ao 
homem também? – entrar aquele jeans tamanho 38, para ela. E vale também arriscar uma lipoaspiração e 
muitas pessoas estão recorrendo, embora a princípio a indicação deva ser exclusivamente para a boa saúde, 
à cirurgia bariátrica, a de redução de estômago, para ter aquele corpo que talvez nunca nem tivesse sonhado 
em ter. As próteses vêm sendo procuradas por uma camada cada vez mais jovem de pacientes. E de 
diferentes classes sociais. São alertados de todos os riscos, mas minimizados em favor da vontade.  
 

(Disponível em http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/forma-fisica-corpo-perfeitoe-consumismo.jhtm). 
 
 

 

 

 
Trabalho Avaliativo - Prod.Texto - Professor(a): Daniele 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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TEXTO III 

Ditadura da beleza 
 A “ditadura do corpo perfeito”, pregada a ferro e fogo pela sociedade, tem se transformado em armadilha 
para aqueles que acreditam que a felicidade está em músculos grandes, em corpos magros e sem gordura. 
Em busca da beleza escultural, homens e mulheres ingerem e injetam substâncias capazes de fazer milagres. 
Por um lado, deixam o corpo bonito, forte e aparentemente saudável em pouco tempo. Em contrapartida, os 
produtos cobram um preço alto por isso: funcionam como um tsunami interno no organismo, causando 
doenças graves e, em alguns casos, até a morte. Preocupados com o cenário que já se tornou uma obsessão 
global, muitos especialistas dizem tentar convencer as pessoas sobre os riscos que correm, mas o esforço, 
segundo contam, tem sido em vão, principalmente entre os jovens que buscam essa fórmula da beleza a 
qualquer custo. 

. (Disponível em http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/forma-fisica-corpo-perfeito-e-consumismo.jhtm). 

 

 
 Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema “Limites 
entre estética e saúde”, apresentando proposta de conscientização social que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto 
de vista.  
 
ATENÇÃO:  
 

 Dê um títula à redação; 

 Faça argumentos baseados nas técnicas aprendidas;  

 A proposta de intervenção deve ter todos os elementos obrigatórios;  

 Mínimo de 20 linhas, máximo de 30;  

 Não copie trechos dos textos motivadores, tampouco da internet. Caso haja plágio, a prova será 
zerada!  
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________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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