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Entrega dos itens 1 e 2: no dia da prova de recuperação (11/12) 

 

Olá,  

 Os principais objetivos deste trabalho de recuperação são trabalhar a sua escrita e 

leitura. O que é uma boa escrita? O que é uma boa leitura?  

 

 De maneira geral, todos devem atentar para questões de pontuação, paragrafação 

e coesão e coerência, além de aspectos de descrição e desenvolvimento dos conflitos. 

Os textos serão lidos e analisados durante a aula e a partir deles trabalharemos questões 

de escrita e técnicas para desenvolver a linguagem de maneira mais clara e coesa. 

Caligrafia, ortografia, paragrafação, uso de maiúsculas e minúsculas não são meras 

convenções, mas aspectos importantes na construção de um texto claro.  

 

 Uma boa leitura não significa somente a compreensão dos conteúdos lidos, mas 

também a capacidade de recontá-los, relacionando-os com nossas vidas e experiências. 

Uma boa maneira de verificar a fluência e a competência leitora é ler em voz alta, 

analisando a qualidade da leitura. Ela está fluente? Respeita a pontuação do texto? 

Consegue dar uma entonação que auxilie a compreensão dos significados? Depois de 

ler, você reteve aquilo que foi lido, seria capaz de resumir o conteúdo lido para alguém?  

 

 É para trabalharmos estas questões que faremos os trabalhos de recuperação! 

 Assim, para a recuperação em Português, você deve:  

 



1) Caso não tenha terminado, terminar a leitura do livro Os meninos da Rua Paulo. 

CASO VOCÊ NÃO TENHA ENTREGADO, OU TENHA TIRADO O CONCEITO C 

OU MENOR QUE C NO TRABALHO, VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR O TRABALHO 

SOBRE O LIVRO (FICHA EM ANEXO). 

  

 

2) Escrever um texto, à mão, de duas a no máximo quatro páginas, que 

envolva a descrição de um determinado espaço (verbos no tempo presente), a história 

desse espaço (verbos no tempo passado) e as espécies de seres que habitam esse 

espaço. O texto deve ter título e deve ser entregue no dia da prova, com capa e na 

capa devem constar seu nome, número e data de entrega do trabalho.  

 

A prova de recuperação será sobre Os meninos da Rua Paulo.  

Durante a prova você poderá consultar o seu próprio livro, e anotações próprias.  

 

Bom trabalho! 

Professora Luana   


