
 

                            

  Gênero textual: _____________________________________________ 
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Aluno (a): _____________________________________________ Ano:______ Turma: _____ 

Professor(a): Ailon Pedrosa e Cátia Arruda                                              Data: ____/____/2018                                                                                                                   

“Educação Cristã por Excelência”  



 

AVALIAÇÃO 

COMPETÊNCIA 1 COMPETÊNCIA 2 COMPETÊNCIA 3 

(   ) Ótimo (1,5 a 2,0)         
(   ) Bom (1,0 a 1,4)        
(   ) Regular – (0,5 a 0,9)         
(   ) Insatisfatório (0,0 a 0,4) 

(   ) Ótimo (1,5 a 2,0)         
(   ) Bom (1,0 a 1,4)        
(   ) Regular – (0,5 a 0,9)         
(   ) Insatisfatório (0,0 a 0,4) 

(   ) Ótimo (1,5 a 2,0)         
(   ) Bom (1,0 a 1,4)        
(   ) Regular – (0,5 a 0,9)         
(   ) Insatisfatório (0,0 a 0,4) 

 

 Redação abaixo ou acima da quantidade de linhas solicitadas (- 0,1 por linha). 
 Redação que foge totalmente ao tema (nota zero). 
 Redação cujo corpo do texto é cópia, o que configura plágio (nota zero). 
 Redação cuja escrita é ilegível (nota zero). 
 Redação que não atende ao tipo/gênero textual exigido (nota zero). 
 

Observações do professor: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nota Visto 

  
 

COMPETÊNCIA DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS AVALIADOS 

 
1 

ASPECTOS 
GRAMATICAIS 

(2,0) 

1.1 Acentuação: marcação gráfica da intensidade com que são pronunciadas as 
sílabas das palavras; (0,2) 
1.2 Pontuação: recurso empregado na língua escrita para estabelecer pausas e 
entonações na fala; (0,2) 
1.3 Ortografia: estabelece padrões para a forma escrita das palavras; (0,2) 
1.4 Translineação: divisão silábica na mudança de uma linha para outra; (0,2) 
1.5 Concordância: correspondência de flexão entre dois termos, pode ser 
nominal ou verbal; (0,3) 
1.6 Regência: relação de dependência entre duas palavras, na qual uma 
complementa a outra; (0,3) 
1.7 Crase: junção da preposição “a” com o artigo “a” e com alguns pronomes que 
se iniciam com a letra “a”; (0,3) 
1.8 Correlação verbal: aplicação correta de formas e tempos verbais na frase. 
(0,3) 

2 
CONVENÇÕES 
DA ESCRITA 

(2,0) 

2.1 Legibilidade: proporciona qualidade e eficiência da leitura durante a correção 
do texto; (0,5) 
2.2 Margens: respeito às margens laterais da folha; (0,5) 
2.3 Rasura: rabiscos e uso de corretivo; (0,5) 
2.4 Maiúscula/minúscula: utilização correta de iniciais minúsculas e maiúsculas 
nas palavras; (0,5) 

3 
ASPECTOS 
TEXTUAIS 

(2,0) 

 

3.1 Coesão e coerência: conexão linguística de elementos estruturais que 
permitem a amarração das ideias no texto e relação lógica e harmônica entre as 
ideias desenvolvidas na produção textual; (0,3) 
3.2 Coloquialismo: variação de linguagem utilizada em situações informais; (0,2) 
3.3 Elementos estruturais: respeito à estrutura e às características de cada 
gênero/tipo textual; (0,5) 
3.4 Autoria: indica originalidade, marca pessoal de escrita. (0,5) 
3.5 Compreensão da proposta: indica a compreensão por parte do aluno acerca 
do tema da redação, evitando o que se chama de tangenciamento. (0,5) 

http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/variacoes-linguisticas.htm
http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/variacoes-linguisticas.htm

