
 

 

Semana 1 – abril 

Professora Loana 
TEXTO 1 

Domingo, 14 de junho de 1942 

 

         Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesa, no meio dos meus 

outros presentes de aniversário. (Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava.) 

Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às seis horas, o que não é de espantar; afinal, era meu 

aniversário. Mas não me deixam levantar a essa hora; por isso, tive de controlar minha curiosidade até 

quinze para as sete. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde Moortje (a gata) me 

deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas. 

Pouco depois das sete horas, fui ver papai e mamãe e, depois, fui à sala abrir meus presentes, e você 

foi o primeiro que vi, talvez um dos meus melhores presentes. Depois, em cima da mesa, havia um buquê 

de rosas, algumas peônias e um vaso de planta. De papai e mamãe ganhei uma blusa azul, um jogo, uma 

garrafa de suco de uva, que, na minha cabeça, deve ter gosto parecido com o do vinho (afinal de contas, o 

vinho é feito de uvas), um quebra-cabeça, um pote de creme para o corpo, 2,50 florins e um vale para dois 

livros. Também ganhei outro livro, Câmera obscura (mas Margot já tem, por isso troquei o meu por 

outro), um prato de biscoitos caseiros (feitos por mim, claro, já que me tornei especialista em biscoitos), 

montes de doces e uma torta de morangos, de mamãe. E uma carta da vó, que chegou na hora certa, mas, 

claro, isso foi só uma coincidência (...) 
 

FRANK, Anne. O diário de Anne Frank. P. 19  

 
 

        Anne Frank foi uma garota Holandesa que ficou escondida com alguns familiares e amigos por dois anos, durante a 

Segunda Guerra Mundial. Eles eram judeus, e como pessoas dessa religião eram perseguidas, mantiveram um esconderijo para 

sobreviver. Nesse período, Anne escreveu um diário, que posteriormente foi transformado em livro e ficou famoso 

mundialmente, por narrar a visão de uma criança sobre a Guerra, seus sonhos, esperanças, angústias e descobertas.   

 

Proposta de redação 

No trecho do diário que você leu acima, Anne conta sobre como foi o dia do seu aniversário, pouco tempo antes de partir para 

o esconderijo. Agora é sua vez: escreva um diário imaginando que é o seu aniversário, descreva como foi o seu dia e os seus 

sentimentos.  
 


