
 

 

Goiânia, 18 de março de 2020. 
Caros alunos da nona série,  
 

Infelizmente, estamos distantes. No entanto, muito se pode fazer neste período. Pensando nisso, peço que 
deem prosseguimento aos estudos. Iniciamos o texto dissertativo-argumentativo. Já trabalhamos bem a 
introdução e iniciamos o desenvolvimento. Tendo isso em vista, vamos seguir aprofundando nesse gênero 
textual. 

Trata-se de um texto argumentativo, por isso, vamos aproveitar para ampliar nosso repertório sociocultural 
e melhorar nossa argumentação, tornando-a muito mais consistente. 
Sigam as instruções abaixo: 
1. Música 

 Uma música por dia 
 Pesquise o contexto de criação da música (questões históricas e sociais que podem ter influenciado a 

reflexão feita na canção) 
 Pesquise a biografia do compositor/cantor 
 Em um parágrafo de até cinco linhas, registre suas impressões sobre a canção. Quais sentimentos essa 

canção desperta em você. Registre, também, como você poderia utilizá-la em uma redação. 
2. Filme 

 Assista a, pelo menos, 3 filmes nestes 15 dias de quarentena. 
 Faça uma análise crítica do filme em seu caderno de redação (10 linhas, ao menos). 
 Escolha um ou dois fatos retratados no filme e crie uma introdução de uma dissertação (o tema é de 

acordo com o filme assistido). 
 Mande uma mensagem para mim comentando sobre o filme. Por favor, sem spoiler! (risos) 

3. Produção de texto 
1ª proposta – DATA: 23/03  
Livro: Produção de Texto – Editora Opirus – Páginas 49 e 50. 
Tema: Violência contra a mulher. 
 
Orientações: 
Você precisa fazer o projeto de texto respondendo às seguintes perguntas: 
(registre no caderno de redação. Não se esqueça de fazer cabeçalho.) 
01. Quais são as causas da violência contra a mulher? 
02. Há indícios de quando se iniciou? 
03. O que é feito para amenizar ou acabar com essa violência? 
04. O que impede o fim dessa violência? 
05. O que ainda pode ser feito para mudar a realidade? 
06. Quais dados comprovam que existe violência contra a mulher? (dados de 2019 e 2020, com fonte)? 
07. Há alguma teoria sociológica ou filosófica ou até mesmo histórica que explica essa ação violenta? 
08. Qual é a sua opinião sobre a violência contra a mulher? (tese) 
 
 Faça rascunho. 
 Deixe seu texto de lado. No outro dia, leia-o novamente. Veja se é isso mesmo que você quer. Tendo 

certeza, passe-o para a folha de redação definitiva. 
 Escreva, no mínimo, 25 linhas. 
2ª proposta – DATA: 30/03  
Livro: Produção de Texto – Editora Opirus – Páginas 165 a 167. 
Tema: Consequências da ocupação urbana desordenada. 
 
Orientações: 
Você precisa fazer o projeto de texto respondendo às seguintes perguntas: 
(registre no caderno de redação. Não se esqueça de fazer cabeçalho.) 
01. O que é ocupação urbana desordenada? 
02. Quando essas ocupações começaram a acontecer? 
03. Quais foram os motivos que levaram a essas ocupações desordenadas? 
04. Quais são as consequências desse tipo de ocupação? 
05. Quais são os dados/fatos que comprovam que essas consequências existem? 
06. Há alguma teoria que discute essa problemática? 
07. Como resolver ou amenizar as consequências? 
08. Quem são os responsáveis? 
09. Qual é a sua opinião sobre o tema? (tese) 
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 Faça rascunho. 
 Deixe seu texto de lado. No outro dia, leia-o novamente. Veja se é isso mesmo que você quer. Tendo 

certeza, passe-o para a folha de redação definitiva. 
 Escreva, no mínimo, 25 linhas. 

 
4. Atividade de análise estrutural de texto 

Antes de cada proposta de redação, você deve recordar a estrutura do gênero que estamos estudando. 
Para isso, há dois exemplos no livro Produção de Textos, da editora Opirus, páginas 162 e 163.  
Para cada texto, responda as seguintes questões no caderno de redação: 
01. Qual é o tema da redação? 
02. Qual é a tese? 
03. Quais são os argumentos? 
04. Quais foram os repertórios utilizados? 
05. Qual tipo de conclusão foi feita – proposta de intervenção ou síntese? 

 Destaque todos os conectivos usados nos textos. 
 
Meninos, não deixem a “preguicinha” tomar conta. Estudem. Sejam bastante disciplinados. Qualquer dúvida, 
podem me perguntar via instagran: @roggertf, ou pelo Whatsapp: 62 9 99124 2327. 

Rogger Teles Fagundes 
 


