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Turma: 602 

 
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: 

Caderno de atividades de produção textual: Unidade 
01 (História em quadrinhos) Unidade 02 (Notícia).  

Data que foi postado o trabalho  

Data limite para entrega do 
trabalho 

 

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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Leia a história em quadrinhos que segue abaixo e responda às questões que seguem:  
 

 
 
01. Que sentimento a expressão do homem no primeiro quadrinho revela? (0,5 pt) 
 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
02. Quem o cachorro representa na história? Como você chegou a essa conclusão? (0,5 pt) 
 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
03. Continue a tirinha, construindo um outro quadrinho. Você pode pensar em diferentes finais... Por 
exemplo:o que o cachorro responderia para o homem? (1,0 pt) 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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Leia, com bastante atenção, este texto: 
 

Cientistas filmam pela primeira vez o peixe diabo-negro 
Por Jackson Rubem 

 
    Os cientistas do “Monterey Bay Aquarium Research Institute” (MBARI), na Califórnia, estão convencidos de 
que conseguiram filmar o peixe diabo-negro. 
 
    A filmagem do peixe diabo-negro merece uma comemoração, pois pela primeira vez na história da 
humanidade, se conseguiu filmar uma espécie com vida, em águas tão profundas: de 3.000 a 4.000 metros, 
ou seja, 3 a 4 quilômetros, na escuridão total. 
 
    O peixe abissal denominado cientificamente como Melanocetus Johnsonii é uma das espécies mais difíceis 
de serem capturadas em seu habitat natural. 
 
    Ele tem uma antena comprida na cabeça cheia de bactérias bioluminescente que se iluminam para atrair 
outros peixes e lulas que lhe serve de alimento. 
 
    O peixe diabo das profundezas do mar serviu de inspiração para os criadores de “Buscando Nemo”. Eles 
criaram um monstro marinho que quase come o pai de Nemo e Dori, durante a procura por Nemo, no Oceano. 
 

Disponível em: http://www.obrasileirinho.com.br 
 
 
04. Identifique o gênero do texto lido e a sua finalidade comunicativa: (10 pt) 
 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
05. Qual é a lide dessa notícia? (10 pt) 
 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
06. Agora você é o escritor! Observe a sequência das imagens que seguem e a partir delas crie uma notícia 
que tenha título principal, título auxiliar, lide, e corpo da notícia. (30 pts) 
 
ATENÇÃO: FAÇA NO MÍNIMO 07 LINHAS E NO MÁXIMO 15.  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrasileirinho.com.br/
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________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

 


