PORTUGUES
Nome :
Data :

/

/

________ ________ ______________

Após a escrita de um texto, deves ter o cuidado de o rever, com o objetivo de identificares algumas
incorreções e efetuares os ajustes necessários. Para tal, deves reler o que escreveste e, caso seja
necessário, podes apagar, corrigir e mesmo reformular o teu texto.

● Usa como orientação a grelha de verificação. Há itens a ter em conta nos textos narrativos.
No meu texto…

Sim

Não

Usei uma caligrafia que possibilita a sua leitura por outros?
Deixei um espaço para indicar os parágrafos?
Utilizei a letra maiúscula para iniciar as frases?
Em todos os tipos de texto

Utilizei a letra maiúscula nos nomes próprios?
Apliquei corretamente as regras de translineação?
Apliquei corretamente a acentuação?

Pontuei corretamente o texto?
Escrevi as frases de forma correta e clara?
Organizei as minhas ideias em diferentes parágrafos?
Evitei a repetição desnecessária de palavras?
Tive em conta a concordância em número e género entre as palavras?
Apliquei corretamente os tempos verbais?
Tive em conta a ortografia correta das palavras?

Texto Narrativo

Defini as personagens e apresentei a sua caracterização?
Enquadrei a ação no espaço e no tempo?
Apresentei o problema/missão desencadeador(a) da ação?
Os acontecimentos definidos conduziram ao desfecho da história?
O problema foi resolvido no desenlace/conclusão?
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necessário, podes apagar, corrigir e mesmo reformular o teu texto.

● Usa como orientação a grelha de verificação. Há itens a ter em conta nos textos descritivos.
No meu texto…

Sim

Não

Usei uma caligrafia que possibilita a sua leitura por outros?
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Texto Descritivo

Fiz a apresentação geral do espaço, sem grandes detalhes?
Apresentei o plano de fundo, permitindo contextualizar o espaço?
Descrevi pormenorizadamente o elemento central da descrição?
Na descrição de pessoas e animais referi as ações efetuadas?
Organizei as ideias de acordo com a ordem recomendada?

Português – Revisão Textual

PORTUGUES
Nome :
Data :

/

/

________ ________ ______________

Após a escrita de um texto, deves ter o cuidado de o rever, com o objetivo de identificares algumas
incorreções e efetuares os ajustes necessários. Para tal, deves reler o que escreveste e, caso seja
necessário, podes apagar, corrigir e mesmo reformular o teu texto.

● Usa como orientação a grelha de verificação. Há itens a ter em conta nos textos expositivos.
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Texto Expositivo

Tive em conta o possível leitor?
Defini o tema e selecionei as informações relevantes?
Apresentei os assuntos de forma organizada?
Fui preciso nas informações dadas?
Organizei as ideias de acordo com a ordem recomendada?
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Apliquei corretamente os tempos verbais?

Texto Argumentativo

Tive em conta a ortografia correta das palavras?
Defini a minha posição relativamente ao assunto abordado?
Apresentei razões justificativas da minha opinião?
Os meus argumentos foram apoiados em informações precisas?
Utilizei palavras e expressões para interligar os parágrafos?
Organizei as ideias de acordo com a ordem recomendada?
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necessário, podes apagar, corrigir e mesmo reformular o teu texto.

● Usa como orientação a grelha de verificação. Há itens a ter em conta nos textos instrucionais.
No meu texto…

Sim

Não

Usei uma caligrafia que possibilita a sua leitura por outros?
Deixei um espaço para indicar os parágrafos?
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Apliquei corretamente os tempos verbais?

Texto Instrucional

Tive em conta a ortografia correta das palavras?
Identifiquei no título a tarefa a realizar?
Incluí todos os materiais necessários para a execução da tarefa?
Defini os momentos determinantes para a realização da tarefa?
Apresentei as instruções de forma clara e por ordem cronológica?
Incluí ilustrações claras para auxiliar na compreensão das instruções?

Português – Revisão Textual

