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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões  

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

Caderno de atividades do 4º bimestre: Carta ao leitor.  

Data que foi postado o trabalho 04/12 

Data limite para entrega do trabalho 07/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professoradanielebatista@gmail.com 

OBSERVAÇOES  

 
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 3º 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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OBSERVAÇÃO:  

 A avaliação contém questões discursivas que devem conter respostas completas, sem erros de 
pontuação e gramaticais.  

 
 Leia a carta que segue e depois faça o que é pedido. Tenha atenção!  
 
 Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2019. 
 

Alô, Carlinhos, tudo bem? 
Você lembra quando a gente conversava do que ia ser quando crescer? 
Você sempre sabia o que queria, só que toda hora mudava: médico, arquiteto, escritor. 
Eu não. Lembra? Eu nunca sentia muita vontade de ser nada. 
Mas agora você vai ficar bobo: essa semana – até que enfim!! – eu descobri o que eu quero. 
Adivinha!? 
Pensa bem. 
Eu nunca tinha pensado que ia gostar de ensinar, mas sabe? Quando ajudo meu irmão nos estudos, eu 
sinto uma sensação assim... sei lá. Só sei que é bom. 
Então eu resolvi que vou ser professor. 
E você? Continua mudando de profissão a toda hora? 
Vê se escreve, viu, cara? 
 
Abração... 
 
Matheus 

 
01. Quais os elementos essenciais na carta? (20 pts) 
 a) Quem é o remetente?  
  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 b) Quem é o destinatário?  
  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 c) Local e data:  
  
 _____________________________________________________________________________________ 
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 d) Palavras que iniciam o contato:  
 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 
02. Sobre a formalidade da carta: (10 pt) 
 a) É mais para formal ou informal?  
 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 b) Justifique sua opinião: 
  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
02. Agora escreva uma carta narrando a um amigo qual é a profissão que você deseja seguir. Se ainda 
não tiver nada em mente, você pode escrever para ele quais são os seus sonhos.  (50 pts) 
 
ATENÇÃO:  

1. Não se de esqueça de pôr o local e data;  
2. Faça a saudação inicial e final;  
3. Seja bastante criativo!!  
4. Faça, pelo menos, oito (08) linhas narrando seus planos e metas para o futuro.  

 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


