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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) . 

   
 Segundo Paulo Freire, é preciso que a leitura não seja apenas uma ferramenta de busca ao conhecimento 
e sim também um ato de amor. Deste modo, muita das vezes a leitura é considerada algo monótono e 
cansativo, mas para outros e um hábito imprescindível. Mas afinal, quais são os benefícios da leitura? O que 
é desenvolvido através dela? 
 A leitura está muito relacionada ao ampliamento de conhecimento geral, através dela se adquire vários 
conhecimentos além do enriquecimento do vocabulário. 
 Leia mais em Brainly.com.br - https://brainly.com.br/tarefa/10632412#readmore 
 Apresente um texto dissertativo falando da importância da leitura e como ela é representada em sua vida. 
Seja criativo e use palavras aprendidas durante esses anos que você concluiu e que devem ser enriquecidas 
em seu texto! Dê um título para a sua produção: (70 pts.) 
 Mínimo 15 linhas. 
 Não esqueça de paragrafar. 
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2- Assinale a sequência que preencha corretamente as lacunas das orações abaixo: (10 pts.) 

 I) Os critérios de avaliação não foram os de pra___e. 
 II)  Depois do ve___ame em campo, os jogadores voltaram em silêncio para o vestiário. 
 III) A empresa contratou outro funcionário para cuidar do almo___arifado. 
 IV) O advogado encontrou uma bre___a na lei e assim conseguiu inocentar seu cliente. 
 V) Apostou todas as suas fi___as na seleção brasileira de futebol. 
 a) x, x, ch, ch, x    c) x, ch, x, ch, x    e) x, x, x, ch, ch 
 b) ch, x, x, x, ch   d) ch, ch, x, x, x 
 

3-Como “estreia”, a grafia da palavra está conforme o Decreto Nº. 6.583, de 29 de setembro de 2008, em:  

(10 pts.) 

 A. fieis.  B.serie.  C. trofeu.   D. papeis.  E. heroico. 
 

4-  Assinale a alternativa em que há uma palavra escrita de maneira errada: (10 pts.) 

A. A casa está encharcada de água. 

B. Essa comida está muito cheirosa. 

C. Não memorizei o que ele disse. 

D. O enxoval do bebê está pronto. 

E. A poetiza escreve lindos versos. 


