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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: 

Texto Instrucional/Quadrinhos/Ditongo/Tritongo/Hiato. 

Data que foi postado o trabalho 09/10/2020 

Data limite para entrega do trabalho                                       16/10/2020 

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

OBSERVAÇOES 
Qualquer dúvida entrar em contato com a professora pelo 
zap. 

 
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 

 

 

 

 

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

3° Bimestre -09 /10/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1-– Leia a receita abaixo: Relógio de Sol  (10 pts.) 

 
Você vai precisar de: 
– 1 vaso 
– 1 lápis 
– massa de modelar 
– cartolina 
– cola 
Como fazer: 
1. Passe o lápis pelo furo do vaso e prenda-o com a massa de modelar. 
2. Risque um círculo na cartolina, maior que o fundo do vaso. 
3. Recorte-a e faça um furo no centro. 
4. Cole o círculo no pote, passando o lápis pelo. 
5. Numa manhã, ponha o relógio no Sol. De hora em hora, marque a sombra do lápis no papel. Escreva as 
horas dentro de cada marca. 
Obs.: Nos dias seguintes, coloque o relógio no mesmo lugar e na mesma posição. Daí, veja as horas pela 
sombra do lápis na cartolina. 

Atenção! Nunca mude o relógio de lugar ou posição. 

Este texto serve para: 
 (     ) dar informações sobre o relógio de sol. 
 (     ) ensinar a fazer um relógio de sol. 
 (     ) vender o relógio de sol. 
 
2-Leia a Declaração Universal dos Diretos dos Animais, artigo 2 e responda ao que se pede: (10 pts.) 
ARTIGO 2:  
 a) Cada animal tem direito ao respeito.  
 b) O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais, ou 

explorá-los, violando esse direito. Ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço dos outros 
animais.  

 c) Cada animal tem direito à consideração, à cura e à proteção do homem. 
 
 O que você entendeu lendo o artigo 2, principalmente a letra B? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3-  Leia o texto abaixo e observe as palavras grifadas: (10 pts.) 
 “A poesia é como o voo dos pássaros, voa além de onde nossos olhos alcançam. Com a poesia você 
pode estar em todos os lugares...Desde tomando banho em cachoeiras, até presenciado a explosão de um 
vulcão. A poesia transforma nossa imaginação, com ela nunca mais nossas vidas serão as mesmas e jamais 
as aventuras serão iguais”. 
 a) Em quais palavras encontramos hiatos?_______________________________________ 
  
 b) Em quais palavras encontramos ditongos? _____________________________________ 
  
 c) Em quais palavras encontramos tritongo? _______________________________________ 
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4- Complete  o quadrinho abaixo com bastante criatividade: (10 pts.) 
 

 
 

5-Escreva um texto sobre o jogo que mais lhe interessa! Quais são suas regras e convença o leitor a 
interessar-se por ele. Mínimo de 15 linhas! Não esqueça dos parágrafos: ( 30 pts.) 

 
                                                   ___________________________________ 
 
1________________________________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________________________ 

4________________________________________________________________________________________ 

5________________________________________________________________________________________ 

6________________________________________________________________________________________ 

7________________________________________________________________________________________ 

8________________________________________________________________________________________ 

9________________________________________________________________________________________ 

10_______________________________________________________________________________________ 

11_______________________________________________________________________________________ 

12_______________________________________________________________________________________ 

13_______________________________________________________________________________________ 

14_______________________________________________________________________________________ 

15_______________________________________________________________________________________ 

16_______________________________________________________________________________________ 

17_______________________________________________________________________________________ 

18_______________________________________________________________________________________ 

19_______________________________________________________________________________________ 

20_______________________________________________________________________________________ 

 
Bom Trabalho! 


