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Turma: 801 

 
Produção de Texto - Professora: Claudia 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões 05 

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

Notícia 

Dissertação escolar 

Uso de celular em sala de aula 

Data que foi postado o trabalho 20/07/20 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07/20 

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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1- Analise a primeira página do jornal. 

  

                                      ©A União 

 

 
Qual é a manchete dessa edição? (10 pts.) 
 

a) A União. 
 

b) Diversidade. 
    

c) 298 mil paraibanos ainda não sacaram o abono do PIS/Pasep. 
 

d) Portugal e Chile têm “final” antecipada. 
 

 
 
 

 

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

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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2- O desenvolvimento de uma dissertação escolar consiste em: (15 pts.) 

a)apresentar o tema a ser discutido no texto. 
  

b)construir o ponto de vista do produtor do texto sobre o tema. 
 
  c)propor uma ideia para resolver o problema apresentado no texto. 
  
  d)concluir as ideias com base nas argumentações expostas. 
 
 
3- Leia e responda: (15 pts.) 
 

                            
 

 
                         Celular na sala de aula: proibir ou usar como ferramenta? 
 

No final de maio, Pernambuco se tornou o mais novo Estado brasileiro a proibir o uso de telefones celulares 

nas salas de aula. A lei sancionada no estado nordestino vai ao encontro de normas semelhantes adotadas 

no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, entre outros. Também em maio, uma pesquisa publicada pela London 

School of Economics and Political Science (LSE) revelou que as escolas britânicas que baniram os celulares 

registraram um aumento de 6% no desempenho de seus alunos. Segundo o estudo, os aparelhos seriam uma 

causa de distração dos estudantes. No entanto, professores e pesquisadores acreditam que, em vez de 

proibir, as escolas deveriam usar os dispositivos móveis como ferramenta pedagógica. É o caso do professor 

de física de Minas Gerais André Parreira. Mestre em tecnologia educacional, ele trabalha na capacitação de 

professores para o uso da tecnologia em sala de aula. “É preciso reconhecer o celular como parte da vida do 

aluno, e não pode haver um abismo entre a vida e a escola. A questão é ter um projeto pedagógico.” 

 
 
A argumentação de um texto de opinião pode ser feita, por exemplo, por meio de: 
 
a) fatos evidentes, reconhecidos facilmente pelas pessoas. 
 
b) exemplos, que garantam a veracidade dos argumentos. 

 
c) dados estatísticos. 

 
d) opinião de um especialista sobre o assunto. 
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5- Produza um texto em que você se posicione com relação ao seguinte questionamento: ( 30 pts.)  

Mínimo de 15 linhas               

                                           O uso do celular em sala de aula deve ser permitido?  

1__________________________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________________________ 

6__________________________________________________________________________________________ 

7__________________________________________________________________________________________ 

8__________________________________________________________________________________________ 

9__________________________________________________________________________________________ 

10_________________________________________________________________________________________ 

11__________________________________________________________________________________________ 

12__________________________________________________________________________________________ 

13__________________________________________________________________________________________ 

14__________________________________________________________________________________________ 

15__________________________________________________________________________________________ 

16__________________________________________________________________________________________ 

17 _________________________________________________________________________________________ 

18__________________________________________________________________________________________ 

19__________________________________________________________________________________________ 

20__________________________________________________________________________________________ 

                                             Bom Trabalho!  


