
 

_____________________________________________________ 

1._______________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________________

6._______________________________________________________________________________________

7._______________________________________________________________________________________

8._______________________________________________________________________________________

9._______________________________________________________________________________________

10.______________________________________________________________________________________

11.______________________________________________________________________________________

12.______________________________________________________________________________________

13.______________________________________________________________________________________

14.______________________________________________________________________________________

15.______________________________________________________________________________________

16.______________________________________________________________________________________

17.______________________________________________________________________________________

18.______________________________________________________________________________________

19.______________________________________________________________________________________

20.______________________________________________________________________________________ 

21.______________________________________________________________________________________ 

22.______________________________________________________________________________________ 

23.______________________________________________________________________________________ 

24.______________________________________________________________________________________ 

25.______________________________________________________________________________________ 

26.______________________________________________________________________________________ 

27.______________________________________________________________________________________ 

28.______________________________________________________________________________________ 

29.______________________________________________________________________________________ 

30.______________________________________________________________________________________ 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Andriza 

 

Produção Textual 

FOLHA DEFINITIVA 

NOTA: 

________ 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

I. Modalidade escrita       

II. Competência leitora/intertextualidade       

III. Competência escritora/textualização/informatividade/intencionalidade       

IV. Competência escritora/textualização/coerência       

V. Competência escritora/textualização/coesão       



 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PRODUÇÕES TEXTUAIS (LÍNGUA PORTUGUESA – Prof. Andriza) 
 

I. MODALIDADE ESCRITA 

Se o aluno demonstra domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa – uso adequado de tempos e modos 

verbais, pronomes, conjunções, preposições; colocação pronominal; regência verbal e nominal, concordância verbal e 

nominal; ortografia; acentuação; estrutura adequada ao gênero solicitado na tarefa de  produção textual. 
 

0,0 - Demonstra  desconhecimento da modalidade escrita da língua portuguesa. 

0,4 ou 0,8 - Demonstra domínio precário da modalidade escrita, de forma sistemática, com diversos e frequentes desvios gramaticais, 

de escolha de registro e de convenções de escrita. 

1,2 ou 1,6 -Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro e de convenções de 

escrita.  

2,0 -Demonstra excelente domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registros e de convenções de 

escrita – nenhuma ocorrência. 

 

II. COMPETÊNCIA LEITORA/INTERTEXTUALIDADE 

Se o aluno compreendeu a proposta da redação e articulou suas diferentes  leituras das diferentes  áreas para o  desenvolvimento 

do tema de acordo com o gênero textual proposto.  
 

0,0 - Fuga total ao tema/não atendimento ao gênero textual. 

Apresenta o assunto, tangenciamento o tema, ou demonstra domínio precário do gênero textual, com traços constantes de outros tipos 

textuais. 

0,4 ou 0,8 - Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos de apoio ou apresenta domínio insuficiente do gênero textual, 

não atendendo total ou parcialmente à estrutura solicitada com proposição, argumentação e conclusão. 

1,2 ou 1,6 - Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível  e apresenta domínio mediano de gênero textual, com proposição, 

argumentação e conclusão. 

2,0 -Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, apresenta bom domínio do gênero textual, com proposição, 

argumentação e conclusão. 

 

III. COMPETÊNCIA ESCRITORA/TEXTUALIZAÇÃO/INFOMATIVIDADE/INTENCIONALIDADE 

Se o aluno organiza, relaciona e interpreta fatos, opiniões e argumentos.  
  
0,0 - Apresenta informações, fatos e opiniões nada ou pouco relacionados à proposta textual. 

0,4 - Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados à proposta textual, mas desorganizados ou contraditórios e/ou limitados. 

0,8 - Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados à proposta textual, porém pouco ou parcialmente organizados.  

1,2 ou 1,6 - Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados à proposta textual, de forma organizada, com indícios de autoria. 

2,0 - Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados à proposta textual, de forma consistente e organizada, configurando autoria. 
 
IV. COMPETÊNCIA ESCRITORA/TEXTUALIZAÇÃO/COERÊNCIA 

Se o aluno domina:  

a) a ordenação paragrafal, ou seja, elabora os parágrafos e estes guardam uma lógica entre si;  

b) a lógica interna dos parágrafos e, em consequência, a organização de ideias básicas em cada parágrafo;  

c) a coerência externa, mantendo conexão com a coletânea e com a temática abordada.  
  
0,0 ou 0,4 – texto apresenta incoerências localizadas que comprometem a lógica textual. 

0,8 ou 1,2 ou 1,6 - texto apresenta incoerências localizadas, ou inter ou intra parágrafos, que não afetam a lógica interna, ou apresenta 

paragrafação inadequada. 

2,0 - texto apresenta apresenta uma paragrafação coerente, mantendo de forma lógica as coerências inter/intraparágrafos, guardando, 

ainda, uma coerência extrerna com a temática provocada pela coletânea. 

 

V. COMPETÊNCIA ESCRITORA/TEXTUALIZAÇÃO/COESÃO 

Se o aluno apresenta:  

a) os mecanismos que se referem à retomada, à progressão textual, atentando para o uso variado desses recursos como a 

elipse, a nominalização, a pronominalização, o sintagma nominal, os conectivos e a pontuação e  

b) da capacidade de inserir novos referentes que apresentem indícios de autoria e de posicionamento crítico.  
  
0,0 - Não faz uso de elementos coesivos, ou o faz de maneira inadequada e ineficaz, contribuindo para a construção de um texto truncado, 

ambíguo e ilegível.  
 0,4 -Faz uso de poucos e, às vezes, inadequados elementos coesivos com prejuízos pontuais para a progressão textual. Predomínio de 

períodos simples, orações absolutas.  
 0,8 - Faz uso de poucos elementos coesivos, com predomínio de um ou dois mecanismos de coesão (por exemplo, pronominalização e 

repetição), com certo prejuízo para a progressão textual.  
 1,2 ou 1,6 - Faz uso de variados elementos coesivos de maneira adequada, mas sem apresentar marcas de autoria.  
 2,0 - Faz uso de elementos coesivos de maneira adequada, contribuindo para a progressão textual, apresentando marcas de autoria.  
 


