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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) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

21/12/2020 
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 Existem muitas formas de desestressar... uma delas é viajar. Escreva uma carta para o Sr. Carlos 
indicando a ele uma forma de melhorar sua saúde. Seja muito criativo! (60 pts.) 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
02- Que tipo de saudação em uma carta, eu faço para um amigo(a)?(10 pts.) 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
03- Se for uma pessoa mais velha e que você não tenha tanta intimidade?(10 pts.)  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
04- No trecho: (10 pts.) 
 

Querido Paulo, 
 
      Estou escrevendo para contar minha aventura das últimas férias. 
 

 Marque um (X) na única alternativa que explica o assunto dessa carta: 
 a) a despedida das férias de Joana. 
 b) uma visita ao zoológico. 
 c) uma viagem de trem. 
 d) uma viagem a Boa Esperança. 
 e) Um passeio inesquecível. 
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05- Assinale V para verdadeiro e F para falso: (10 pts.) 
 (     ) A carta de reclamação deve apresentar local e data. 
 (   ) A carta de reclamação serve para o sujeito pedir providência sobre algum problema que esteja 

acontecendo. 
 (     ) Devemos usar a língua coloquial para escrever carta de reclamação. 
 (     ) Não precisa de despedida e nem assinatura na carta de reclamação.  
 (   ) Deve-se ter o cuidado de escrever a carta de reclamação para a pessoa certa, ou seja, aquela 

responsável para resolver o problema. 
 

Boa Sorte! 
 

 

 


