
Proposta de redação 

Leia os textos motivadores e escreva um conto maravilhoso a partir do 

tema TEMPO: TÃO RARO, TÃO CARO. 

ORIENTAÇÕES 

Seu texto deverá ter de 25 a 30 linhas.  

Seu texto deverá ser digitado em fonte Arial 10. 

Seu texto deverá ser enviado em formato doc ou docx. 

Texto I 
O Direito das Crianças 

 
Toda criança no mundo 

Deve ser bem protegida 
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 

 
Criança tem que ter nome 

Criança tem que ter lar 
Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 

 
Não é questão de querer 

Nem questão de concordar 
Os diretos das crianças 
Todos tem de respeitar. 

 
Tem direito à atenção 

Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 

Direito de ter brinquedos. 
 
Mas criança também tem 

O direito de sorrir. 
Correr na beira do mar, 

Ter lápis de colorir... 
 
Ver uma estrela cadente, 

Filme que tenha robô, 
Ganhar um lindo presente, 

Ouvir histórias do avô. 
 
Descer do escorregador, 

Fazer bolha de sabão, 
Sorvete, se faz calor, 

Brincar de adivinhação. 
 
Morango com chantilly, 

Ver mágico de cartola, 
O canto do bem-te-vi, 



Bola, bola, bola, bola! 

 
Lamber fundo da panela 

Ser tratada com afeição 
Ser alegre e tagarela 
Poder também dizer não! 

 
Carrinho, jogos, bonecas, 

Montar um jogo de armar, 
Amarelinha, petecas, 
E uma corda de pular. 

 
Um passeio de canoa, 

Pão lambuzado de mel, 
Ficar um pouquinho à toa... 
Contar estrelas no céu... 

 
Ficar lendo revistinha, 

Um amigo inteligente, 
Pipa na ponta da linha, 

Um bom dum cachorro quente. 
 
Festejar o aniversário, 

Com bala, bolo e balão! 
Brincar com muitos amigos, 

Dar pulos no colchão. 
 
Livros com muita figura, 

Fazer viagem de trem, 
Um pouquinho de aventura... 

Alguém para querer bem... 
 
Festinha de São João, 

Com fogueira e com bombinha, 
Pé-de-moleque e rojão, 

Com quadrilha e bandeirinha. 
 
Andar debaixo da chuva, 

Ouvir música e dançar. 
Ver carreira de saúva, 

Sentir o cheiro do mar. 
 
Pisar descalça no barro, 

Comer frutas no pomar, 
Ver casa de joão-de-barro, 

Noite de muito luar. 
 
Ter tempo pra fazer nada, 

Ter quem penteie os cabelos, 
Ficar um tempo calada... 

Falar pelos cotovelos. 
 



E quando a noite chegar, 

Um bom banho, bem quentinha, 
Sensação de bem-estar... 

De preferência um colinho. 
 
Uma caminha macia, 

Uma canção de ninar, 
Uma história bem bonita, 

Então, dormir e sonhar... 
 
Embora eu não seja rei, 

Decreto, neste país, 
Que toda, toda criança 

Tem direito a ser feliz!!! 
Ruth Rocha 

Texto II 

O Tempo Passa? Não Passa 
 

O tempo passa? Não passa 
no abismo do coração. 

Lá dentro, perdura a graça 
do amor, florindo em canção. 
 

O tempo nos aproxima 
cada vez mais, nos reduz 

a um só verso e uma rima 
de mãos e olhos, na luz. 
 

Não há tempo consumido 
nem tempo a economizar. 

O tempo é todo vestido 
de amor e tempo de amar. 
 

O meu tempo e o teu, amada, 
transcendem qualquer medida. 

Além do amor, não há nada, 
amar é o sumo da vida. 
 

São mitos de calendário 
tanto o ontem como o agora, 

e o teu aniversário 
é um nascer toda a hora. 
 

E nosso amor, que brotou 
do tempo, não tem idade, 

pois só quem ama 
escutou o apelo da eternidade. 
Carlos Drummond de Andrade 

Texto III 
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Legião Urbana - Tempo Perdido 

 
Todos os dias quando acordo, 

Não tenho mais o tempo que passou 
Mas tenho muito tempo 
Temos todo o tempo do mundo. 

 
Todos os dias antes de dormir, 

Lembro e esqueço como foi o dia 
"Sempre em frente, 
Não temos tempo a perder". 

 
Nosso suor sagrado 

É bem mais belo que esse sangue amargo 
E tão sério 
E selvagem. 

 
Veja o sol dessa manhã tão cinza 

A tempestade que chega é da cor dos teus 
Olhos castanhos 

Então me abraça forte 
E diz mais uma vez 
Que já estamos distantes de tudo 

Temos nosso próprio tempo. 
 

Não tenho medo do escuro, 
Mas deixe as luzes acesas agora, 
O que foi escondido é o que se escondeu, 

E o que foi prometido, 
Ninguém prometeu. 

 
Nem foi tempo perdido; 
Somos tão jovens 
Renato Russo 

Texto IV 

O Valor do Tempo 
 
Para entender o valor de um ano: 

Pergunte a um estudante que não passou nos exames finais; 
 

Para entender o valor de um mês: 
Pergunte a mãe que teve um filho prematuro; 
 

Para entender o valor de uma semana: 
Pergunte ao editor de uma revista semanal; 

 
Para entender o valor de uma hora: 

Pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro; 
 
Para entender o valor do minuto: 

Pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem, ou o ônibus; 
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Para entender o valor de um segundo: 
Pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente; 

 
Para entender o valor de um milissegundo: 
Pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas olimpíadas; 

 
O tempo não espera por ninguém. 

Valorize cada momento de sua vida. 
Autor Desconhecido 
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