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Aluno: __________________________________ ___________________________________________
ESTÉTICA

CONTEÚDO
1. Use o travessão (
) ou aspas (‘‘ ’’) para fala direta dos personagens.
2. Acrescente detalhes para enriquecer seu texto.
3. Faltou concluir.
4. Fique atento às palavras escolhidas.

1. Respeite a margem.
2. Não pule linhas e evite rasuras.
3. Verifique sua letra.
4. Fique atento à distância dos parágrafos. (2 a 2,5 cm)

COESÃO
1. Estruturar melhor as suas frases.
1. Use parágrafos.
2. Seu texto ficou repetitivo, substitua algumas palavras por sinônimas.

CORREÇÃO ORTOGRÁFICA
1. Use letra maiúscula para início de frase e em substantivos próprios.
1. Verifique a ortografia das palavras.
1. Observe a separação das palavras. (RR e SS)
2. Use o sinal de interrogação (?) para perguntas.
2. Utilize as vírgulas para pausar a leitura.
3. Fique atento aos acentos.
4. Fique atento às correções das palavras.
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