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Pequeno lembrete das características da carta aberta:

1.Título obrigatório iniciado pela expressão “carta aberta”;

2.Estrutura epistolar típica, conforme orientações;

3.Texto em três ou quatro parágrafos (preferência pela última opção);

4.Divisão dos parágrafos:

A.Introdução (um parágrafo) – é nessa parte da carta que o emissor fala sobre a problemática, discorrendo
acerca do que ele quer deixar claro de uma forma atraente;

B.Desenvolvimento (um ou dois parágrafos) – no desenvolvimento, o emissor relata e analisa o problema,
apresentando argumentos fundamentados com o ponto de vista de quem escreve;

C.Conclusão (um parágrafo) – A conclusão da carta aberta encerra o discurso com uma sugestão de solução
para o problema exposto.

1.Além desses elementos, a carta aberta agrega outras características:

A.Uso de 1ª pessoa do singular em todos os parágrafos, de preferência, mais de uma vez;

B.Uso de vocativo em todos os parágrafos;

C.Presença da máscara (lugar social) logo no primeiro parágrafo;

D.Uso de verbos no imperativo;

E.Linguagem em norma padrão, mas com tom persuasivo, de convencer o interlocutor;

F.Assinatura obrigatória.



Tema 1 – Novo normal na educação

Reabertura das escolas precisa ser planejada à exaustão
A imposição do problema sanitário levou as redes públicas e particulares a fechar as portas
e adaptar conteúdos para um esquema de aulas remotas. Mas, até agora, não há um
consenso entre os pesquisadores que estão estudando o novo coronavírus sobre o papel
da escola na disseminação da doença.
Há estudos que demonstram que as crianças podem se tornar vetores da doença e
contaminar uma grande quantidade de adultos; e outros que afirmam que o fechamento
das escolas tem impacto pequeno na contenção da Covid-19.
É consenso entre especialistas em educação que as aulas no Brasil só poderão ser
retomadas com o aval das autoridades de saúde. Mas, enquanto esse momento não
ocorre, é hora de planejar como será esse retorno e manter um diálogo aberto com os pais.
No novo normal, a reabertura das escolas não significa que as atividades serão como antes
– e isso inclui a quantidade de aulas presenciais e quantidade de alunos que serão
recebidos nas instituições por dia.
Disponível em: <Disponível: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/escolas-retomada-pos-covid-19-como-sera/>
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Carta aberta aos professores brasileiros

Uberlândia, 12 de agosto de 2020.

Caros professores,

Em abril deste ano, 194 países estavam com suas aulas paralisadas, o que afetou 1,5 bilhão
de estudantes. Porém, vocês estão de acordo comigo que essa situação está por terminar, mesmo
sem ter ocorrido o fim da pandemia. O que me preocupa nessa questão é a forma como se
conduzirá ao “novo normal” da educação. Alguns dos senhores professores devem estar se
perguntando quem é esse que lhes dirige a palavra, e esclareço que se trata de um aluno comum,
porém muito preocupado com a situação escolar de agora em diante.

Gostaria de salientar como será o novo ambiente escolar. Essa instituição foi a primeira a
paralisar as atividades e a última a retomá-la, pelo perigo de contágio que a aglomeração de
alunos oferece a si e a seus parentes. Porém, professores, o retorno às aulas presenciais requer
um ambiente diferente, com carteiras distanciadas em torno de dois metros e máscaras ou
protetores faciais. Será que as escolas estão preparadas para isso? Entendam, administradores,
em geral, não ponham em risco nossa integridade física, portanto, evitem atividades em grupo,
usem locais abertos, com aulas dinâmicas, mas individuais. Que tal uma parte desse processo
continuar remoto? Creio que isso viabilizaria a qualidade do ensino e a saúde dos estudantes.



Em um outro momento, quero chamar a atenção para o mais importante, as novas relações
humanas, pois a tensão vivida nesta pandemia não terá fim de uma vez. Assim, o brasileiro que se
sente bem em abraçar, conversar bem próximo, pegar na mão e tocar o outro, não poderá fazê-lo.
Professores, explicar isso a estudantes, como eu, não será nada fácil. No Colégio Olimpo, onde
estudo no 7º ano, brincávamos de totó e lanchávamos em mesas bem próximas. Meus pais me
disseram que isso não poderá ocorrer, porém as crianças devem ter atividades diferenciadas para
substituir esse comportamento tão comum ao brasileiro. Eu acredito que, se não houver um
pouco de cuidado, muitos alunos e até mesmo vocês, professores, podem ter desvios de ordem
psicológica, como depressão. Não deixem que isso ocorra!

Dessa maneira, caros professores do país, espero que essa pandemia cesse rápido, com
uma vacina eficiente ou mesmo com a chamada imunização de rebanho. Enquanto isso, sei que as
medidas, mesmo que atinjam o novo normal, não serão tão fáceis assim. Não quero criticá-los,
mas sim, contribuir para que vocês possam fazer da escola um ambiente mais afável, mesmo com
todas as medidas que devem ser tomadas. Neste ano, professores, acredito que que deve haver
aula, mas o conteúdo é menos importante do que a preservação da integridade física e
psicológica de todos, professores e alunos. Pensem nisso!

Grande abraço,
José



Tema 2 – Novo normal na política
Coronavírus, desemprego e crise política: o gatilho para mais protestos

Em poucos momentos da história recente do Brasil houve uma onda tão grande
de angústias e apreensões como a que está em andamento agora. Devido à pandemia do novo
coronavírus, muitos brasileiros lidam com o luto pela perda de entes queridos, enquanto outra
parcela significativa da população sofre com a falta de renda ou de condições mínimas para
subsistência. Paralelo aos dramas pessoais, é cada vez maior o descontentamento da
sociedade com os agentes políticos pelas estratégias adotadas por eles para enfrentar a crise
sanitária. Juntos, esses dois ingredientes – sensação de impotência e insatisfação generalizada
– podem criar o clima perfeito para que, nos próximos anos, o país presencie uma leva de
pulsantes manifestações populares.
Independentemente do retrato final que o novo coronavírus deixar no Brasil, seja pelo
expressivo número de mortes ou pelo forte impacto na economia – ou por uma devastadora
crise socioeconômica causada pela junção dos dois fatores –, é provável que, após o surto
da COVID-19, a população ainda carregue efeitos colaterais por conta da pandemia, e será essa
comoção coletiva o principal motor para que os brasileiros saiam às ruas para reivindicar
algum direito ou promover protestos políticos.
Disponível em: Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/01/interna_politica, 1152516/coronavirus-
desemprego-e-crise-politica-o-gatilho-para-mais-protesto.shtml> Acesso em 15/07/2020
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Carta aberta aos futuros eleitos em 2020

Uberlândia, 12 de agosto de 2020.

Senhores políticos,

Neste ano haverá eleições municipais, prefeito e vereador, por isso me senti na obrigação
de me dirigir a vocês. Alguns devem estar pensando o que um cidadão comum, um estudante ou
um pai de aluno deve saber sobre política. Na verdade, eu sei bem pouco, mas o que vejo é um
país desgastado econômica e psicologicamente com essa pandemia que desestruturou todo o
mundo. Não foram apenas vidas perdidas, apesar de elas serem o mais importante, vocês
concordam comigo que perdemos empresas, divisas e até mesmo, credibilidade?

Futuros políticos, o Brasil avançou muito com a democratização, ganhamos status,
diminuímos a pobreza, adquirimos tecnologia de ponta. Isso tudo eu vi na escola e na vida, mas o
ano de 2020 foi negativo em todos os setores. Além das mais de cem mil pessoas que se foram
com a pandemia, o índice de desemprego aumentou muito, cresceu o índice de pobreza e muitos
empresários faliram. O que vocês pretendem fazer para reverter esse quadro? Eu acredito que
não será fácil, portanto esperamos dos prefeitos, com o auxílio dos vereadores, que diminuam
impostos, incentivem novos negócios e impeçam que os que estão em declive fechem suas portas.
O país depende de uma saúde financeira e isso é papel do Estado, não acham?



Em um outro momento, quero chamar a atenção para o mais importante, as novas relações
humanas, ou seja, o novo normal. O país precisa se fortalecer em termos de saúde, com novos
institutos e investimentos nesse setor. Não acredito que possa ficar nas mãos da indústria
farmacêutica a pesquisa de novos medicamentos. Por que não investir em laboratórios como o
Butantã, pois isso viabilizaria para que não caíssemos nesse problema novamente? As relações
humanas também se modificarão, por isso, é importante que a medicina psicológica tenha uma
atenção especial. Não decepcionem seus eleitores, meus amigos!

Por essas palavras, futuros políticos da nação, vocês devem estar achando que sou
candidato a alguma carreira. Não sou, nem tenho idade para isso. Na verdade, eu estou me
dirigindo a vocês, pois tive um grande medo de perder minha vida ou de algum parente. Porém,
meu interesse maior é cuidar de minha cidade, de meu país e acredito que vocês também têm
esse interesse. Se eu estiver certo, leiam com cuidado essa carta e vamos unir nossas mãos para
superarmos essa pandemia definitivamente.

Atenciosamente,
José


