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ATIVIDADE AVALIATIVA DE REDAÇÃO
NOTICIA: é um texto jornalístico que informa um fato recente; costuma apresentar onde e quando o fato ocorreu e os
envolvidos no acontecimento. Ela pode ser veiculada em jornais, revistas, internet, rádio ou TV.

1. Leia com atenção a notícia abaixo:

Escola bate recorde com 24 pares de alunos gêmeos na mesma turma
10 de junho de 2017.
Em 2012, os professores, alunos e funcionários de uma escola
estadunidense acharam que estavam enxergando tudo duplicado. A escola
Highcrest de Ensino Fundamental, no estado de Illinois, nos Estados Unidos,
recebeu matriculas de 24 pares de alunos gêmeos. Achou impressionante? As
surpresas não param por aí. Todas essas crianças tinham a mesma idade
estavam no mesmo ano escolar.

Guinness World Record: livro que
registra os principais recordes do
mundo.

Com a ajuda dos pais, os alunos Luke e Ryan Novosel, de 11 anos, inscreveram a escola para tentar superar o
recorde mundial. Eles descobriram que esse recorde era dividido entre três escolas que tinham 16 pares de gêmeos no
mesmo ano, então concluíram que o colégio deles podia ultrapassar esse recorde com folga. No ano seguinte, receberam
a boa notícia: O Guinness World Records reconheceu o acontecimento e a escola recebeu o certificado.
“Quando estávamos formando as turmas, eu notei que tínhamos um grande número de gêmeos, mas eu nunca
tinha imaginado que pudesse ser um recorde mundial”, disse Traci Meziere,
responsável pelo sexto ano da escola.
Entre os pares de gêmeos da turma, há gêmeos idênticos (univitelinos)
e não idênticos (bivitelinos). Há também alguns casos curiosos, como dois
pares, cujas crianças nasceram em dias diferentes, pois uma nasceu antes e a
outra, após a meia-noite.
Estadunidense: dos Estados Unidos
da América.

Fonte: Com 24 pares, escola tenta bater recorde de gêmeos em único ano. Terra. 10 jun.2013. Educação. Disponível em: <
terra.com.br>. Acesso em: 12 jun.2017
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A partir da leitura da notícia, faça o que é pedido nos itens abaixo. (0,4)
a) Quais as características do gênero notícia que estão presentes no texto lido? Assinale com um X as alternativas
corretas.
(

) Possui personagens de contos de fadas.

(

) Há a presença de título (manchete).

(

) Possui a fonte de pesquisa.

(

) Há corpo da notícia e lead.

b) Qual é fato tratado na notícia? (0,3)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
c) Onde e quando o fato que você leu na notícia aconteceu? (0,6)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. Releia o título da notícia e analise as palavras que o compõem. Em seguida, responda as questões.
Escola bate recorde com 24 pares de alunos gêmeos na mesma turma.
a) Em sua opinião, esse título consegue despertar o interesse e a curiosidade do leitor? Por quê? (0,4)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
b) Leia as palavras abaixo e assinale qual pode substituir a palavra bate sem alterar o sentido do título. (0,2)

3. Releia o trecho da notícia:
A escola Highacrest de Ensino Fundamental, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, recebeu matriculas de 24
gêmeos. Achou impressionante? As surpresas não param por aí. Todas essas crianças tinham a mesma idade e estavam
no mesmo ano escolar.
De acordo com essas informações, o acontecimento noticiado é: (0,2)
(

) Comum.

(

) Raro.

4. Com base na leitura da notícia, responda ao que é solicitado.
Qual era o recorde mundial anterior de alunos gêmeos no mesmo ano escolar? (0,3)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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O acontecimento noticiado é verdadeiro ou fictício? Explique sua resposta. (0,4)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
5. De quem partiu a ideia de buscar o reconhecimento mundial do fato? Marque com um X a resposta certa. (0,2)

Agora é a sua vez!
Tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um
gênero textual que surgiu nos Estados Unidos, devido à falta
de espaço nos jornais, a tirinha geralmente apresenta três ou
quatro

quadrinhos,

e

é

uma

narrativa

visual

de

entretenimento, associado a imagens e textos.

6. É hora de criar a sua tirinha. Você pode escolher como tema a notícia: “Escola bate recorde com 24 pares de alunos
gêmeos na mesma turma”. Utilize os recursos que foram estudados.
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COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA
Teresina – Piauí

PRODUÇÃO DE TEXTO MENSAL – 2° ANO
Nº

1

2

3

4
5

ITENS
A EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS EM
SEREM
RELAÇÃO AOS ITENS
AVALIADOS
Adequação do texto à proposta; (1,0)
-Gênero textual
Adequação ao gênero textual TIRINHA. É um
gênero textual que tem como principal característica
a exposição em quadrinhos verbais e não verbais.
(1,0)
Textualidade:
Concordância: uso de singular e plural; (0,3)
- Unidade
Coesão: uso de palavras ou expressões que
- Coerência
façam a ligação entre as partes do texto; evitar a
- Coesão
repetição de palavras e ideias; (0,4)
Expressividade
Clareza na exposição das ideias; (0,4)
- Clareza
Progressão do texto – desenvolvimento das
etapas da produção; (0,5)
Tempo verbal adequado ao gênero. (0,4)
Pontuação; (0,5)
Ortografia; (0,5)
- Linguagem
Acentuação; (0,4)
Emprego de maiúsculas e minúsculas; (0,3)
Divisão silábica no final da linha (0,3)
Organização dos quadrinhos e fala dos
- Estética
personagens; (0,6)
Escrita em letra legível; (0,2)
Borrões, rasuras; (0,2)
- Total

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

2,0

2,0

2,0

1,0
7,0

DADOS DO ALUNO
NOME

TURMA

DATA

Proposta: _________________________________________________________________________________
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