
 

 

 

REDAÇÃO 3 - AGOSTO 

Professora Ivone 

Texto I 

Volta Redonda, 15 de dezembro de 2011 

 

 

Alô, Carlinhos, tudo bem? 

 

Você lembra quando a gente conversava do que ia ser quando crescer? Você sempre sabia o que queria, 

só que toda hora mudava: médico, arquiteto, escritor. Eu não. Lembra? Eu nunca sentia muita vontade de 

ser nada. Mas agora você vai ficar bobo: essa semana – até que enfim!! – eu descobri o que que eu quero. 

Adivinha. Pensa bem. Eu nunca tinha pensado que ia gostar de ensinar, mas sabe? Quando ajudo meu 

irmão nos estudos, eu sinto uma sensação assim... sei lá. Só sei que é bom. Então eu resolvi que vou ser 

professor. E você? Continua mudando de profissão a toda hora? Vê se escreve, viu, cara? 

 

Abração... 

do Rodrigo 

 

Texto II 

Carta de Pero Vaz de Caminha 

Pero Vaz de Caminha 

 

 

[...] 

E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das Oitavas de Páscoa, 

que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra [...]. E quarta-feira seguinte, pela manhã, 

topamos aves a que chamam furabuchos.  

Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! A saber, primeiramente de um grande 

monte, muito alto e redondo; e de outras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chá, com grandes 

arvoredos; ao qual monte alto o capitão pôs o nome de O Monte Pascoal e à terra A Terra de Vera Cruz!  

Mandou lançar o prumo. Acharam vinte e cinco braças. [...]. Ali ficamo-nos toda aquela noite. E 

quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à terra, indo os navios pequenos diante - 

por dezessete, dezesseis, quinze, catorze, doze, nove braças - até meia légua da terra, onde todos 

lançamos âncoras, em frente da boca de um rio. [...].  

E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito, segundo disseram os navios 

pequenos que chegaram primeiro.  

[  . . . ] 

https://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com/2016/09/interpretacao-da-carta-de-pero-vaz-

de.html. Acesso em 17/8/2021 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Leia os textos com atenção e escreva uma carta para um primo distante, narrando sobre os belos parques 

que temos em Goiânia. Não esqueça dos elementos estudados sobre a carta, construa no mínimo 25 

linhas. 
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