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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
1 - A partir das nossas discussões em sala, das leituras que realizamos e dos seus conhecimentos 
construídos ao longo da sua formação, redija uma CARTA ABERTA a ser destinada à população 
remigense, com objetivo de conscientizar as pessoas ao “COMBATE CONSTANTE AO MOSQUITO 
AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DAS DOENÇAS DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA”. Selecione, 
organize, relacione de  forma coesa e coerente, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. 
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INSTRUÇÕES: (70 pts.) 

Planeje suas ideias, recuperando os conhecimentos que você já tem sobre o tema e sobre o gênero 

carta aberta; 
      . Escreva com simplicidade. Sempre que possível, use frases curtas e parágrafos com poucas frases. 
Evite palavras difíceis, e siga a modalidade culta da língua portuguesa; 
        . Lembre-se de revisar seu texto, cortando o que for desnecessário, adequando a linguagem, 
observando a ortografia, pontuação e as escolhas das palavras; 
      . O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado texto em branco. 
      . O texto deve ter, no máximo, 15 linhas. 
 Destinatário: (para quem envio): __________________________________ 
 
 Remetente: (quem envia): ___________________________________ 
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______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Escreva palavras que tenham significado oposto (contrário) ao das palavras a seguir: (20 pts.) 
 Obediência: _____________________ 

 Fome: __________________________ 

 Paz: ____________________________ 

 Escuridão:_______________________ 

 Descoberta: ______________________ 

 Vida:____________________________

 


