
QUADRO PARA REGISTRO DA SONDAGEM DE PRODUÇÃO DE TEXTO – 3º ANO _____                 TOTAL DE ALUNOS ________ 
PROFESSOR (A): __________________________________________________________________________________________ DATA:  

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

Nome do Aluno A) reescreveu 

garantindo a presença 

da maioria dos 

acontecimentos 

narrados 

B) reescreveu 

garantindo pelo 

menos metade dos 

acontecimentos 

narrados 

C) reescreveu 

menos da metade 

dos 

acontecimentos 

narrados 

D) presença de 

escrita, mas não o 

solicitado 

E) 

ausência 

de escrita 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      



Nome do Aluno A) reescreveu 

garantindo a presença 

da maioria dos 

acontecimentos 

narrados 

B) reescreveu 

garantindo pelo 

menos metade dos 

acontecimentos 

narrados 

C) reescreveu 

menos da metade 

dos 

acontecimentos 

narrados 

D) presença de 

escrita, mas não o 

solicitado 

E) 

ausência 

de escrita 

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

TOTAL      

 

Categorias de respostas 

A) reescreveu garantindo a presença da maioria dos acontecimentos narrados – 5 itens 
B) reescreveu garantindo pelo menos a metade dos acontecimentos narrados – 4 itens 
C) reescreveu menos da metade dos acontecimentos narrados – 1, 2 ou 3. 
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 de uma história conhecida utilizando elementos da linguagem escrita características dos contos tradicionais. 

Nome do Aluno A) produziu texto com 
características de 
linguagem escrita, 
dentro do gênero 
proposto (conto) 

B) produziu texto com 
algumas 

características de 
linguagem escrita, 
dentro do gênero 
proposto (conto) 

C) produziu frases 
que remetem ao 

conteúdo do conto, 
mas não chegam a 

formar um texto 

D) presença de 
escrita, mas não o 

solicitado 

E) ausência 
de escrita 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20. 

 

     

Nome do Aluno A) produziu texto com 
características de 
linguagem escrita, 

B) produziu texto com 
algumas 

características de 

C) produziu frases 
que remetem ao 

conteúdo do conto, 

D) presença de 
escrita, mas não o 

solicitado 

E) ausência 
de escrita 



dentro do gênero 
proposto (conto) 

linguagem escrita, 
dentro do gênero 
proposto (conto) 

mas não chegam a 
formar um texto 

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

TOTAL      

Categorias de respostas 
A) produziu texto com características de linguagem escrita, dentro do gênero proposto (conto) – 4 características 
B) produziu texto com algumas características de linguagem escrita, dentro do gênero proposto (conto) -  
C) produziu frases que remetem ao conteúdo do conto, mas não chegam a formar um texto. 
D) presença de escrita, mas não a solicitada. 
E) ausência de escrita. 
Atenção: 
O que se está chamando de “características da linguagem escrita” são diferentes aspectos da textualidade, como: 
- o aluno utiliza elementos característicos da narrativa escrita para articular os enunciados (Ex.: “mas”, "porém", "então", “enquanto isso”, "no entanto" etc.);  
- o aluno utiliza pontuação para dar coesão ao texto; o aluno não utiliza elementos da oralidade como ligação entre enunciados (Ex: “aí”, “daí” etc.);  
- o aluno utiliza expressões e tempos verbais adequados ao gênero (conto) em que está escrevendo e ao que está sendo dito;  
- o aluno escreve na posição do narrador e, eventualmente, também das personagens (discurso direto). 
 

Se pelo menos quatro dessas “características” estiverem presentes em todo o texto, a 
avaliação deverá recair sobre a categoria A. 
 

Se a maioria dessas “características” estiver presente em alguns momentos e em outros não, a avaliação corresponde à categoria B. 
 

As outras possibilidades de avaliação são auto-explicativas. 
 


