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Turma: 601 

 
Produção de Texto - Professora: Claudia 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões 06 

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

História em quadrinhos 

Uso de a gente / nós 

Data que foi postado o trabalho 24/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

31/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoraclaudiatufani@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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   A história em quadrinhos, como o próprio nome diz, é contada em quadros com desenhos e textos. 
As falas dos personagens são representadas em balões, que variam de formato, conforme a 
mensagem a ser passada! 
 
 

 
_ Mas, por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? 
_ Adivinha! 
 

1- Responda: ( 20 pts.) 
 
a)Este tipo de texto é:  (     ) poesia      (    ) poema        (   ) história em quadrinhos 
 
b) Quem são os personagens da história? ___________________________________________ 
 
c) Por que o Cebolinha não quer mais brincar com a Mônica? ______________________________________ 
 
d) Qual foi a reação de Mônica ao saber que o menino não queria mais brincar? 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2- Os balões dizem tudo... complete os balões de fala abaixo! Seja bem criativo! ( 10 pts.) 
 

                                                   
 

 

 

Trabalho Avaliativo – Prod.Texto - Professor(a): Claudia 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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3- Complete as frases usando “nós” ou “a gente” de acordo com a forma verbal: (15 pts.) 
 

a) _____________________________ está construindo um barco. 
 

b) Os amigos afirmam que ____________________ é inseparável. 
 

c) ___________________ usamos a imaginação para brincar melhor. 
 

d) ______________ somos apenas amigos. 
 

e) _______________ não está namorando. 
 

4-Leia a história em quadrinhos a seguir e responda às questões. (5 pts.) 

 
SOUSA, Mauricio de. Cascão. São Paulo: Panini Comics, ed.14, jun. 2016. p. 32. 
 
  
Essa história em quadrinhos faz uma releitura de um conto bastante conhecido. O título desse conto é:  
 
(   ) A Bela Adormecida            (     ) O príncipe Sapo          (    ) A Bela e a Fera 

  

 
 
5-A partir da leitura dos quadrinhos da questão número 4, podemos concluir que: ( 5 pts.) 
 
(     ) sapos sempre se transformam em príncipes em noites de lua cheia. 
 
(     ) lobisomens só aparecem em noite de lua cheia. 
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6- Complete os quadrinhos abaixo com bastante criatividade:  (15 pts.) 
  

Bom Trabalho!  


