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1) Trazer o livro de Redação, prestar atenção à aula, fazer os exercícios e as redações solicitadas pela 

professora, perguntar quando tiver alguma dúvida em relação à matéria explicada. 

2) Ter como hábito a leitura de livros, jornais e revistas. 

3) Planejar as redações antes de iniciá-las e fazer rascunho. Se a redação for feita em casa, procure um 

lugar sem barulho e confortável. Evite começar a redação, parar e terminá-la em outra ocasião. É 

importante computar o tempo. Uma redação deve ser feita em, no máximo, uma hora e meia. 

4) As redações devem ser entregues em folha apropriada e disponibilizada pelo colégio. Não serão aceitas 

redações em outra folha ou feitas a lápis. 

5) Não serão aceitas redações entregues após a data de entrega acordada entre a professora e os alunos, 

com exceção daqueles que tiverem um atestado médico. 

6) Terá nota zero o aluno que apresentar uma redação que é cópia ou paráfrase de algum site ou livro, 

revista etc. 

7) Os alunos que tirarem nota abaixo de 6,0 reescreverão o seu texto, tendo como prazo de entrega sete 

dias após o recebimento da correção da primeira versão do texto. A reescrita será avaliada de zero a um e 

a nota será somada à nota da primeira versão do texto entregue à professora. Assim, se um aluno tirou 5,0 

em uma redação, fez a reescrita e tirou 0,8, a nota computada será 5,8 (nota da primeira versão + nota da 

reescrita). 

8) Para preparar-se para a avaliação objetiva de Interpretação de Texto, o aluno deverá fazer todos os 

exercícios dados em sala, bem como as eventuais listas disponibilizadas pela professora. 

9) Para preparar-se para a avaliação que cobrará a produção de um texto, o aluno deverá rever as 

características dos gêneros estudados, bem como as redações feitas por ele ao longo do trimestre e 

anotações da professora. 

10) Lembre-se de que a produção de um bom texto é um processo que abrange não apenas o domínio da 

língua culta do português, mas também exige o conhecimento dos mais variados assuntos e uma 

capacidade de organizar e relacionar as informações. 

Que todos nós tenhamos um excelente 2015! 

Profa. Tatiane Artioli  


