
CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DE TEXTO – FINAL DE HISTÓRIA 
 

1- Reescrever trecho de uma história conhecida garantindo a presença dos acontecimentos 
narrados 

 
Categorias de respostas 
 
A) reescreveu garantindo a presença da maioria dos acontecimentos narrados. 
B) reescreveu garantindo pelo menos a metade dos acontecimentos narrados. 
C) reescreveu menos da metade dos acontecimentos narrados. 
D) presença de escrita, mas não o solicitado. 
E) ausência de escrita. 
 
Para efeito de quantificação dividimos o trecho a ser reescrito em blocos de acontecimentos ainda que, 
obviamente, a produção dos alunos não se resuma aos itens listados e sim ao desenrolar dos acontecimentos 
narrados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Reescrever trecho final de um conto utilizando elementos da linguagem escrita características dos contos tradicionais  

Categorias de respostas 

A) produziu texto com quase todas as características de linguagem escrita, dentro do gênero proposto (conto). 
B) produziu texto com muitas características de linguagem escrita, dentro do gênero proposto (conto). 
C) produziu texto com algumas características de linguagem escrita, dentro do gênero proposto (conto). 
D) presença de escrita, mas não a solicitada. 
E) ausência de escrita. 

Categorias de Respostas 
A- Produziu o texto com 
quase todas as 
características de 
linguagem escrita, dentro 
do gênero proposto (conto) 
de modo a: 

B- Produziu o texto com 
muitas características de 
linguagem escrita, dentro 
do gênero proposto (conto) 
de modo a: 

C- Produziu o texto com 
algumas características de 
linguagem escrita, dentro 
do gênero proposto (conto) 
de modo a: 

D- Presença de escrita, 
mas não a solicitada: 

 

E- Ausência de 
Escrita 

OBSERVAÇÕES 

a) escrever o texto com o 
mesmo tipo de narrador do 

texto-referência. 
b) articular as partes do texto 
coerentemente, sem 
provocar problemas de 
compreensão.  
c) utilizar adequadamente 

elementos característicos da 
narrativa escrita para articular 
os enunciados (por exemplo: 
mas, porém, então, enquanto 
isso, no entanto, na manhã 
seguinte, muito tempo 
depois...), sem fazer uso de 
recursos típicos da 
linguagem oral (daí, né, 

aí...). 
d) manter o tempo verbal 

do texto-referência. 
e) empregar pontuação 
inicial (maiúscula) e final – 

qualquer que seja ela (ponto 
final, de interrogação, de 
exclamação, reticências, 
recursos combinados) – nos 
períodos e/ou parágrafos, 
mesmo que não seja em 
todas as ocasiões. 
f) se utilizar do discurso 

direto fazê-lo com pontuação 
adequada qualquer que seja 
a escolha feita (parágrafo e 
travessão; aspas sem 
parágrafo), mesmo que não 
seja em todas as ocasiões. 

a) escrever o texto com o 
mesmo tipo de narrador do 

texto-referência. 
b) articular as partes do texto 
coerentemente, sem 
provocar problemas de 
compreensão.  
c) utilizar adequadamente 

elementos característicos da 
narrativa escrita para articular 
os enunciados (por exemplo: 
mas, porém, então, enquanto 
isso, no entanto, na manhã 
seguinte, muito tempo 
depois...), mesmo que ainda 
faça raramente uso de 
recursos típicos da 
linguagem oral (daí, né, 

aí...). 
d) manter o tempo verbal 
do texto-referência, ainda 
que seja com oscilações 
eventuais. 
e) empregar pontuação 
inicial (maiúscula) e final – 

qualquer que seja ela (ponto 
final, de interrogação, de 
exclamação, reticências, 
recursos combinados) – nos 
períodos e/ou parágrafos, 
mesmo que raramente. 

a) escrever o texto com o 
mesmo tipo de narrador do 
texto-referência, ainda que 
com oscilações 
b) articular as partes do texto 
ainda que isso, às vezes, 
resulte em problemas de 
compreensão. 
c) utilizar adequadamente 

elementos característicos da 
narrativa escrita para articular 
os enunciados (por exemplo: 
mas, porém, então, enquanto 
isso, no entanto, na manhã 
seguinte, muito tempo 
depois...), mesmo que ainda 
faça, frequentemente, uso 
de recursos típicos da 
linguagem oral (daí, né, 

aí...). 
d) manter o tempo verbal 
do texto-referência, ainda 
que seja com oscilações. 
e) redigir o texto, ainda que 
sem utilizar pontuação no 
final dos enunciados, e 
nem a letra maiúscula no 
início da frase. 

a) cópia de trechos da cópia 
impressa. 
b) escritas em língua 
estrangeira. 
c) escritas ilegíveis. 

 Observações: 

Apesar de não ser condição ou 
critério de avaliação, observe se a 
criança utiliza os aspectos 
mencionados a seguir, pois a 
presença desses tópicos mostra 
uma escrita que corresponde à 
uma competência escritora 
desenvolvida, que pode contribuir 
para uma melhor avaliação do 
texto, resolvendo eventuais 
dúvidas. 

a) Emprego de pontuação 
medial, interna aos períodos, 
como vírgula, dois pontos etc. 

b) Antecipação do adjetivo ao 
substantivo, como em bela 
menina; grande floresta; bonito 
príncipe; enorme gigante. 

c) Presença de expressões 
literárias do conto-referência 
ou do seu repertório pessoal. 

d)  Emprego de pronomes            
pessoais do caso oblíquo, 
como nos exemplos seguintes: 
falou-lhe; disse-lhe; encontrou-
a. 

 


