
 

 

Goiânia, 20 de março de 2020. 
Queridos alunos do sétimo ano, 
 

Neste período de quarentena, não podemos deixar de praticar. Pensando nisso, preparei para vocês um 
roteiro de atividades e propostas de produção de texto. Quando voltarmos, daremos continuidade aos nossos 
estudos! 

Seguem as orientações: 
Para a primeira semana (do dia 23/03 ao dia 27/03) 

1ª atividade da semana:  
 Você deve ler a proposta de redação abaixo.  
 Depois, faça o planejamento do texto em seu caderno de redação.  
 Após o planejamento, faça o rascunho em folha de fichário (o rascunho sempre deve ser 

anexado à folha de redação final). 
 

O relato é um gênero discursivo no qual são apresentadas as informações básicas (os fatos) referentes a 
um acontecimento específico. O principal objetivo do relato, oral ou escrito, é narrar para o leitor/ouvinte uma 
sequência de acontecimentos. Por esse motivo, os relatos focalizam as ações.   

A todo instante contamos alguma coisa a alguém. Como foi o show de nosso artista preferido, o último 
filme a que assistimos, um evento importante presenciado por nós. São inúmeras as circunstâncias em que 
relatamos, para alguém, o que ocorreu em uma ocasião específica. 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
Você será responsável por escrever o relato pessoal da jovem Diana Lopes e sua intenção será mostrar 

para os leitores a importância de esclarecer os jovens sobre as consequências do bullying e mostrar caminhos 
para a prevenção desta prática na escola. É importante mostrar, através do relato da jovem Diana, 
possibilidades para superar a dor, o sofrimento e recuperar a autoestima. 
Importante: escreva o relato em 1ª pessoa. 
Leia com atenção o texto de apoio para você produzir o relato.  

 
Volta por cima 

Apesar de todo o sofrimento e das humilhações sofridas, muitas pessoas são capazes de fazer do limão 
uma limonada e transformam a dor em uma motivação de crescimento para superar os problemas e ter uma 
vida melhor. 
Diana superou as dificuldades 

É o caso da jovem Diana Lopes, que, desde pequena, sofreu com os colegas de escola. “Eu era uma 
criança muito introvertida. Por não estar dentro dos padrões de beleza esperados e ter problemas de 
aprendizagem era ridicularizada, vítima de bullying. Cheguei a ser agredida com beliscões e até tapas no 
rosto”, conta. 

O sofrimento foi deixando a menina insegura, triste e deprimida. Chorava o tempo todo e tinha medo de 
contar o que estava passando para outras pessoas e a sua situação ficar ainda pior. “Sentia-me a 
pessoa mais feia e mais incapaz de fazer o que fosse”, lembra. Mesmo assim, Diana superou a angústia e o 
medo. 

Ela contou com o apoio de um grupo de jovens que mostrou o quanto é importante se valorizar. 
“Os comentários e as ameaças foram deixando de me importar. De insegura, cheia de medos e traumas, passei 
a ser segura, enfrentando o que era necessário e sabendo onde queria chegar”, relata Diana. 

O grupo de jovens ao qual Diana se refere é o Força Jovem Universal (FJU) de Viseu, a segunda maior 
cidade da região central de Portugal. Ela explica que esse apoio a fez sair da sua zona de conforto, vencer os 
medos e alcançar a jovem que sempre ambicionou ser. “Tudo isso eu devo ao FJU que me deu desafios para 
superar e palavras de edificação que investem no meu lado forte”, conclui. 
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 Depois de fazer o planejamento e o rascunho de seu texto, deixe-o de lado. No outro dia, leia-o e veja se é 

isso mesmo que você pensou ou se quer fazer alguma alteração. Depois, leia o texto para um familiar e 
peça opinião.  

 Após esse processo de leituras e releituras, passe o texto para a folha oficial de redação. Lembre-se de 
usar caneta azul ou preta. Guarde a redação em uma pasta para não amassar. Quando voltarmos, faremos 
as correções. 

 
 
 



Redação – Material Complementar 
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2ª atividade da semana:  
1. Leia o exemplo 1, pág. 42, relato pessoal, livro de propostas (Produção de texto) e responda: 
Responder todos os exercícios no caderno de sala. 
a) Qual é o fato narrado no relato pessoal da pág. 42? 
b) Identifique no texto lido os elementos básicos da narrativa e faça o registro no caderno: 

Quem narra? 
Quais são as personagens? 
Onde o fato narrado acontece? 
Qual é a sequência dos fatos narrados? 

c) Verifique quantos parágrafos há no relato pessoal que você leu. Identifique as etapas básicas do enredo: 
apresentação, desenvolvimento e conclusão. Avalie se há um clímax no relato pessoal que você leu, caso 
exista, aponte qual é o fato que marca o clímax da narrativa. 

 
 

Semana do dia 30/03 ao dia 03/04 
1ª atividade da semana:  
Fazer o planejamento e o rascunho da proposta da pág. 49 do livro de propostas (Produção de texto). 
 Você deve ler a proposta de redação.  
 Depois, faça o planejamento do texto em seu caderno de redação.  
 Após o planejamento, faça o rascunho em folha de fichário (o rascunho sempre deve ser 

anexado à folha de redação final).. 
Gênero: relato pessoal 
Tipo textual: narrativo 
Orientação para o planejamento: 
a) Definir o narrador – 1ª ou 3ª pessoa (se for 1ª pessoa – indicar qual personagem será o narrador); 
b) Definir quantos personagens participarão da história e qual é o papel de cada um no enredo que você 

criou/ defina também as características dos personagens principais; 
c) Escolha o espaço onde os fatos/acontecimentos serão desenvolvidos e também o tempo de ‘duração’ dos 

fatos narrados – algumas horas? 1 dia? 3 dias? 
d) Procure definir e organizar a sequência dos fatos narrados/do enredo (apresentação, complicação, clímax e 

desfecho).  
 
 Depois de fazer o planejamento e o rascunho de seu texto, deixe-o de lado. No outro dia, leia-o e veja se é 

isso mesmo que você pensou ou se quer fazer alguma alteração. Depois, leia o texto para um familiar e 
peça opinião.  

 Após esse processo de leituras e releituras, passe o texto para a folha oficial de redação. Lembre-se de 
usar caneta azul ou preta. Guarde a redação em uma pasta para não amassar. Quando voltarmos, faremos 
as correções. 

 
2ª atividade da semana: 
 
1. Leia o exemplo 2 da pág. 43, relato pessoal, livro de propostas (Produção de texto). 

Responder todos os exercícios no caderno de sala. 
a) Destaque, no relato pessoal que você leu, todos os conectivos usados para estabelecer a coesão 

textual adequada, depois registre em seu caderno os conectores que você identificou. 
b) Registre em seu caderno o fato principal narrado no relato pessoal da pág. 43. 
c) Verifique se há no relato marcas de interlocução com o leitor e registre a palavra ou expressão que foi 

utilizada para registrar a interlocução. 
 
2. Leia a coletânea da proposta de redação (pág. 45 – 49). O tema explorado na coletânea é “jeitinho 

brasileiro”. 
Responder todas as questões no caderno de sala. 
a) Após ler o texto, destaque a informação principal de cada parágrafo do texto e depois registre as 

informações destacadas em seu caderno. Para fazer o registro no caderno, respeite a sequência 
apresentada no texto. 

b) Faça um comentário (de aproximadamente 10 linhas) e explique o que você entendeu sobre o 
comportamento do brasileiro, denominado por “jeitinho brasileiro” e explique se concorda com as 
ideias apresentadas pelo autor do texto. 

c) Relembre situações do seu cotidiano e do seu contexto social onde foi possível observar o conhecido 
“jeitinho brasileiro”. Escolha três destas situações e registre em seu caderno: onde foi? qual foi o fato? 
quem estava envolvido? 

d) Depois de registrar as três situações que você escolheu, comente cada uma: o que você pensou sobre 
o comportamento das pessoas envolvidas? 

 

Sejam disciplinados e não percam o foco.  
 

Grande abraço,  
Professora Rosania 


