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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: data, vocativo, corpo textual, despedida e assinatura;
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.

5. 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
A importância do lazer para nossa saúde e bem estar 

Hoje, vamos falar um pouco sobre a importância do lazer para nossa saúde e bem estar, que
é uma coisa muito importante e que deve ser levada a sério, para termos uma qualidade de vida
cada vez melhor. O lazer é uma área que vem crescendo em estudos e em investimentos também.
É uma ideia advinda dos fins do século XIX e início do XX, quando momentos de trabalho e de lazer
puderam ser aliados. Uma grade indústria em torno das atividades de lazer é construída a cada dia
que passa, mas o fato é que ter momentos de lazer contribuem para a qualidade de vida e,
principalmente, pra saúde.

A preocupação com o trabalho e com a correria do dia a dia faz com que muitos imaginem
que momentos de lazer são somente quando realmente saímos da rotina, viajamos, mas eles
podem estar em todos os momentos do dia a dia. Para alguns, ele pode ser um descanso, uma
mera válvula de escape, e para outros ele pode ser momento de construir boas relações, de
adquirir conhecimento, fazer alguma coisa diferente. Uma outra forma de relaxar, é a partir da
prática da reiki, que trata-se de um momento espiritual que pode trazer muitos benefícios e
sensações.

O fato é que o combate ao stress físico, mental e psicológico são aliados da boa saúde. E as
atividades de lazer são formas de divertimento, descanso ou desenvolvimento que podem trazer
inúmeros benefícios, não só para sua saúde física, como para sua saúde mental e psicológica, que
são tão importantes quanto a saúde física.

http://www.reikieterapia.com/reiki/


Portanto, se você ainda não tem um tempo reservado exclusivamente para o seu
lazer, trate de colocar em sua agenda um horário para se dedicar totalmente ao seu

momento de lazer. Você precisa disso. É uma necessidade do ser humano. E, além disso, se você se
programar corretamente, pode ter certeza que não vai atrapalhar seus afazeres do dia a dia.

Bom, e se você faz parte do grupo de indecisos e não sabe por onde começar ou quais
atividades de lazer tem para fazer, confira a seguir 10 atividades de lazer mais conhecidas e
realizadas pelos brasileiros. Pois, algumas das atividades podem te interessar muito e,
consequentemente, irão te animar, para começar já a colocar mais lazer na sua vida - além de
saúde e bem estar.

10 Opções de atividades para o seu lazer
1 - Caminhar
A caminhada, além de ser uma excelente atividade física, ajuda a você estar em contato com

outros ambientes, ainda mais se sua opção for um lugar arborizado, fresco e com uma bela
paisagem. Por isso, antes ou depois do trabalho, pegue seu tênis, coloque roupas confortáveis,
fones de ouvido com músicas que você goste e saia para caminhar. Curta o momento (o seu
momento de lazer). Esqueça as preocupações do trabalho e aproveite cada passo da sua
caminhada e cada um dos lugares por onde você passar.



2 - Fotografar
Há muitas coisas bonitas por aí que estão esperando para serem registradas por uma lente de uma
câmera. A fotografia é uma boa forma de lazer, pois além de relaxar, ajuda você procurar novas
óticas sobre o meio que vive, além de gerar bons registros para ficarem guardados para sempre.
3 - Ler livros
Relaxar, entrar em um outro mundo sem sair do lugar, se divertir com histórias de ficção. Ler um
livro é um grande up para esquecer os problemas cotidianos, mergulhar em novas histórias e
ajudar a mente a relaxar. Por isso, escolha um bom livro e aproveite seu momento de lazer.
4 - Bares ou restaurantes

Encontrar os amigos, bater um papo, comer algo bom. Ir a bares ou restaurantes é uma boa forma
de se divertir e socializar ao mesmo tempo. Um papo bacana, com junto com uma comida
saborosa e boas companhias é sempre uma boa pedida e uma excelente forma de lazer.
5 - Praticar esportes

Além de fazer a mente relaxar, praticar esportes é uma boa solução para quem busca lazer e
necessita fazer uma atividade física. Muitos deles são feitos em equipe, o que ajuda a fazer novos
amigos além de poder incentivar amigos e familiares a participarem também. Você pode optar por
esportes que são praticados individualmente, mas que também servem como válvula de escape
para o cotidiano, como a natação, corrida, musculação, entre outros.



6 - Cinema
Com o hábito de assistir filmes pela internet, poucas pessoas tem procurado o cinema para lazer,
mas nem por isso ele pode ser esquecido. É um outro ambiente, fora da sua casa, no qual você
pode chamar amigos e família para fazer companhia e assistir um bom filme na telona.
7 - Fazer piqueniques

Reunir família e amigos durante as refeições é uma tradição brasileira. Que tal mudar o cenário?
Prepare uma cesta recheada de frutas, sucos, torradas, tortas e tudo que você achar essencial para
um bom piquenique. Aproveite para entrar em contato com a natureza, encontre parques ou
praças da sua cidade e garanta a sua sombra.
8 - Viajar

Conhecer novos lugares, novos ares, sair da cidade que você conhece com a palma da sua
mão. Viajar é sempre muito bom, pois te tira do lugar comum, da sua zona de conforto. Sendo
assim, escolha o destino, caia na estrada e aproveite ao máximo esse momento sagrado de lazer.
9 - Pescar

A pescaria é uma prática bastante comum no litoral brasileiro. Além de precisar de concentração,
ela é relaxante, pois te deixa em contato direto com a natureza. Você pode praticá-la em mares e
rios, ou até mesmo em pesque-pague, onde é possível levar o prêmio para casa ou devolvê-lo para
a natureza.



10 - Turismo de aventura
Unir o útil ao agradável: Conhecer novos lugares e se divertir com aventuras radicais, como trilha,
trekking, buggie jump, stand up paddle, saltar de paraquedas, asa delta ou parapente, tirolesa,
rapel, balão, entre várias outras opções. Colocar a adrenalina lá em cima e curtir um belo passeio. É
bem interessante, não? É perfeito para fugir da rotina e acrescentar emoção na sua vida.

O Temporada Livre e o lazer
Então, apesar do Temporada Livre considerar imensamente importante momentos de lazer em
viagens com família, enfatizamos a importância desses momentos no seu dia a dia, certo?
Desejamos a você momentos incríveis de lazer. Convivendo com pessoas especiais ou até mesmo
um tempo só, para que ele seja rico para você e traga muita saúde e bem estar.
Disponível: <https://www.temporadalivre.com/blog/importancia-lazer-para-nossa-saude-e-bem-estar#:~:text=O%20lazer%20%C3%A9%20uma%20% C3%
A1rea,estudos%20e%20em%20investimentos%20tamb%C3%A9m.&text=E%20as%20atividades%20de%20lazer,importantes%20quanto%20a%20sa%C3%BA
de%20f%C3%ADsica.> Acesso em 28/08/2020

https://www.temporadalivre.com/


Com base nessas informações, elabore uma CARTA ABERTA com base nas informações:
A carta terá como destinatário os trabalhadores do Brasil;
1.O objetivo é conscientizar esses trabalhadores sobre a necessidade do lazer para uma boa
atividade humana e para a saúde;
2.Para efeitos de um percurso textual, você deverá seguir as seguintes diretrizes:
A.Na introdução: faça sua apresentação pessoal, apresente os motivos que o levam a escrever esta
carta aberta;
B.No desenvolvimento, explane sobre essas características. Como dica, utilize, SEM COPIAR, mas
sim, com palavras próprias as ideias do texto. Assim, procure convencer os interlocutores, os
trabalhadores, dos benefícios que que o lazer exerce em uma boa atividade humana ou
profissional ou até mesmo na saúde;
C.Na conclusão, além de retomar as ideias que já foram mencionadas, elabore sugestões, ideias de
como desenvolver formas de lazer saudáveis, sem gastar muito dinheiro ou até mesmo sem gastar
nada, visto que muitas pessoas não dispõem de condições econômicas para viagens e outras
diversões. Por fim, pode ser feita uma despedida mais ampla;
3.Utilize como máscara “um psicólogo preocupado com a saúde mental das pessoas”;
4.Assine como José ou Josefa de acordo com a máscara;
5.Faça um mínimo de 20 linhas no corpo textual, ou seja, o texto deve ter esse mínimo de linhas.



Carta aberta aos trabalhadores brasileiros

Uberlândia, 02 de setembro de 2020.

Amigos trabalhadores,

Vocês já ouviram a frase “mens sana in corpore sano”? Esse é um princípio latino, segundo
o qual a mente deve estar sadia para que o corpo também esteja. Eu me formei em psicologia e
me preocupo com a saúde mental das pessoas e esse é o motivo de eu me dirigir a vocês, fazer
com que tenham a consciência da necessidade de aliviar as tensões do dia a dia. Desse modo, a
melhor maneira de fazer isso é por meio do lazer. Espero que minhas palavras sensibilizem todos
vocês quanto a essa importância para que possam ter uma vida com melhor qualidade.

Em primeiro lugar, há quanto tempo vocês não viajam com sua família? Não importa do que
gostam: praia, interior, fazenda. Eu lhes garanto que todos os lugares são bem vindos quando o
que vale é acabar com o estresse e o cansaço. Alguns me dirão que não há tempo para viagens.
Não importa, esperem essa pandemia acabar e procurem um lazer na própria cidade. Que tal um
barzinho? Os grandes filósofos da humanidade passavam horas em conversas e o uso do celular
nos impede de “trocarmos ideia”. Outra proposta minha é aproveitar o cinema, afinal de contas a
Sétima Arte é excelente para namorar, comer pipoca e até mesmo curtir um bom filme de uma
forma que não um extremo de tecnologia digital.



Por outro lado, alguns me falarão que, devido à crise econômica, um trabalhador não tem
dinheiro para gastar com um barzinho, menos ainda com viagens. Eu concordo, amigos
trabalhadores, porém quem lhes disse que não há como fazer lazer sem gastos? Frequentemente
vejo idosos, adultos e crianças caminhando, pedalando e até correndo em praças. Essa é uma
pequena parte dos brasileiros, pois a maioria não se dedica a isso. Ah, eu lembrei de uma
atividade que está meio fora de moda: o piquenique. Imaginem como é interessante ir para um
parque, um lago ou mesmo uma praça para curtir uma tarde com a família? Assim, meus amigos,
não há a necessidade de se gastar muito para aproveitar o lazer.

Desse modo, queridos trabalhadores brasileiros, espero que ouçam um pouquinho do que
eu pude passar a vocês. A nossa sociedade está toda nervosa, apreensiva, estressada e inquieta.
Os trabalhadores enquadram-se nesse grupo. Por isso, em lugar de xingar, brigar e revidar nos
outros suas mágoas, desenvolvam o lazer que lhes renderá muitos anos a mais de vida, com calma
e tranquilidade.

Grande abraço,
José

Legenda:
MÁSCARA: marrom grifado; 1ª PESOA: verde; INTERLOCUÇÃO: vermelho.



Tema 2
QUAL É A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO?

A Educação possui impacto em todas as áreas de nossa vida. Entenda o que o acesso a uma
Educação de qualidade pode fazer também pelo Brasil

A Educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas
também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das
chances de se obter um emprego. "Perguntar a importância da Educação é como perguntar qual a
importância do ar para nós. É pela Educação que aprendemos a nos preparar para vida", disse a
socióloga e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Sandra Unbehaum.

Por meio da Educação, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural.
Sandra explica que o direito à Educação de qualidade é básico porque assegura o cumprimento de
outros direitos. "Sem conhecimento ou acesso a informações, como posso saber que tenho direito
à saúde e bem-estar, ao meio ambiente sadio, a condições adequadas de trabalho, a ser tratada
com dignidade?", questionou.

Os impactos da Educação são extensos e profundos. Veja o que mais uma Educação de
qualidade faz pelo indivíduo e pelo país:



1. Combate a pobreza
Quanto mais as pessoas estudarem, mais oportunidades terão no mercado de trabalho. Uma

pessoa que concluiu uma pós-graduação tem 422% mais chances de conseguir um emprego do que
quem não se alfabetizou. Quem estuda também ganha mais: o salário de um pós-graduado é 544%
maior do que aquele recebido pelos analfabetos. (Pesquisa Você no Mercado de Trabalho da
FGV/Instituto Votorantim)

Esse impacto é perceptível em todos os níveis de escolaridade. Se todos os estudantes em
países de renda baixa deixassem a escola sabendo ler, 71 milhões de pessoas poderiam sair da
pobreza, segundo o relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos de 2011. O
relatório também mostrou que cada ano extra de escolaridade aumenta a renda individual em até
10%.

2. Faz a economia crescer
Uma boa Educação melhora a economia de um país. "Quando olhamos para trás e comparamos

o desempenho econômico de 50 países e um grande número de variáveis, o que salta aos olhos é
o poder da educação", disse o nobel da Economia e professor da Universidade de Nova York, Paul
Romer, em entrevista à Revista Exame.

Os países que priorizam o ensino de qualidade nas últimas décadas, como Coreia do Sul e
Irlanda, registram um crescimento econômico acima da média. O relatório da UNESCO mostrou
que cada ano adicional de escolaridade aumenta a média anual do PIB em 0 37%.



Com melhores empregos e maior renda, os indivíduos podem consumir mais e
dependem menos de políticas públicas contra a pobreza. O aumento da taxa de emprego e do

consumo também se traduzem em mais impostos coletados pelo governo, o que resulta, em tese,
em melhorias sociais.

3. Promove a Saúde
Uma mãe que teve acesso à Educação de qualidade tem mais condições de cuidar da saúde de

seus filhos, pois é mais sensível a importância da prevenção, da vacinação e de hábitos de higiene,
além de saber como procurar tratamento quando necessário. O relatório da UNESCO
Monitoramento Global de Educação para Todos mostrou que uma criança cuja mãe sabe ler tem
50% mais chances de sobreviver depois dos cinco anos de idade.

Além de reduzir a mortalidade infantil e diminuir a taxa de fecundidade, a Educação também
está relacionada a hábitos mais saudáveis. Indivíduos com maior nível de escolaridade também
têm menos chances de serem obesos e de fumarem diariamente, essa relação permanece
evidente independente de sexo, idade e renda.

4. Diminui a violência
Mais do que a pobreza em termos absolutos, é a desigualdade social um dos fatores

relacionados à violência. Se a Educação é capaz de impactar na diminuição desta desigualdade, ela
também contribui para uma sociedade menos violenta. Além disso, a Educação ajuda a superar a
intolerância. O representante da ONU Nassir Abdulaziz Al-Nasser disse em entrevista ao portal



Terra que "a Educação é fundamental para tratar da ignorância e desconfiança que estão
no cerne do conflito humano. A Educação ajuda a superar estereótipos e intolerância, e a vencer a
batalha contra a ignorância.“

5. Garante o acesso a outros direitos
Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos: é por meio do ensino e da educação que se
promove o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais. "A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos."
(Artigo XXVI)
A socióloga e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Sandra Unbehaum, comenta que o acesso
à Educação permite que os indivíduos tenham consciência e conhecimento de que são sujeitos de
direitos, isto é, que possuem direitos garantidos por lei e podem exigir que eles se cumpram. "Sem
conhecimento ou acesso a informações, como posso saber que tenho direito à saúde e bem estar,
tenho direito ao meio ambiente sadio, tenho direito a condições adequadas de trabalho, tenho
direito a ser tratada com dignidade?", diz.

6. Ajuda a proteger o meio ambiente
Quando forma cidadãos mais conscientes dos impactos de nossas atividades sobre a natureza, a
Educação ajuda a preservar o meio ambiente, educando as pessoas para decisões sustentáveis,
que satisfazem as necessidades presentes sem prejudicar as gerações futuras.



7. Aumenta a felicidade
As pessoas que estudam mais também se dizem mais felizes do que aqueles que não estudaram
ou não puderam estudar. O estudo da OECD "Quais são os benefícios sociais da Educação?"
mostrou que a satisfação pessoal entre as pessoas que estudaram até o nível superior é maior do
que a satisfação das pessoas que pararam no Ensino Médio.

8. Fortalece a democracia e a cidadania
Além de formar cidadãos mais críticos e conscientes de seus direitos, a Educação também colabora
para que a sociedade cumpra seus deveres cívicos. Entre os jovens, o nível de escolaridade
também está relacionado à taxa da população que vota. O estudo da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) "Quais são os benefícios sociais da Educação?"
fez um levantamento em 27 países e mostrou que 80% dos jovens com ensino superior vão às
urnas, enquanto o número entre aqueles que não têm formação superior cai para 54%. O estudo
também concluiu que os adultos mais escolarizados também são mais engajados socialmente.

9. Ajuda a compreender o mundo
Uma boa Educação tem resultados abrangentes: contribui para o crescimento econômico do país e
para a promoção da igualdade social, mas seu impacto também é decisivo na vida de cada um.
Apesar de, felizmente, as pesquisas mostrarem que a Educação já é uma prioridade para os
brasileiros, ainda existe a ilusão de que estudar é apenas uma maneira de abrir portas para o
mercado de trabalho. A Educação é muito mais que isso. "É como se as pessoas tivessem a ilusão



de que um certificado significa uma educação de fato, mas isso não se traduz na capacidade
fundamental de a pessoa perceber criticamente o que acontece a volta dela, comunicar os outros
a respeito de suas ideias, criar coisas no seu dia a dia", enumera Ana Lucia Lima, diretora executiva
do Instituto Paulo Montenegro e conselheira do Educar para Crescer. Engana-se quem imagina que
refletir sobre o mundo em que vive só é importante para acadêmicos ou intelectuais. "A
compreensão de mundo é importante para qualquer ser humano", explica Ana Lima. "Aquilo que
posso fazer por mim, pela minha família e pela minha sociedade se torna realidade a partir do
conhecimento que possuo, que me permite entender o que acontece a minha volta e me permite
atuar de maneira significativa em qualquer contexto que eu viva", completa.
A importância dos estudos é válida independente da classe social. Em uma família de classe média,
o acesso a cultura, a viagens e outros elementos complementam aquilo que a escola oferece. Nas
classes sociais mais baixas, que geralmente possuem menos acesso a informações e
oportunidades, a escola deve ser ainda mais relevante. "Para eles, a escola possivelmente é a
principal porta de acesso para esse conhecimento sobre tudo que a humanidade já produziu, já
pensou e já entendeu sobre a vida", diz Ana.
Disponível: <http://www.vidasraras.org.br/site/politicas-publicas/424-qual-e-a-importancia-da-
educacao> Acesso em 28/08/2020



Com base nessas informações, elabore uma CARTA ABERTA com base nas informações:
A carta terá como destinatário os jovens do Brasil;

1.O objetivo é conscientizar esses jovens sobre a necessidade da educação para o progresso
individual, da família e do país;
2.Para efeitos de um percurso textual, você deverá seguir as seguintes diretrizes:
A.Na introdução: faça sua apresentação pessoal, apresente os motivos que o levam a escrever
esta carta aberta;
B.No desenvolvimento, explane sobre essas características. Como dica, utilize, SEM COPIAR, mas
sim, com palavras próprias as ideias do texto. Assim, procure convencer os interlocutores, os
jovens, dos benefícios que a educação é capaz de proporcionar;
C.Na conclusão, além de retomar as ideias que já foram mencionadas, elabore sugestões, ideias
de como enfrentar os obstáculos, por exemplo, para conciliar estudo com trabalho. Por fim, pode
ser feita uma despedida mais ampla;
3.Utilize como máscara “um adolescente que valoriza a educação”;
4.Assine como José ou Josefa de acordo com a máscara;
5.Faça um mínimo de 20 linhas no corpo textual, ou seja, o texto deve ter esse mínimo de
palavras;



Carta aberta aos jovens do Brasil

Uberlândia, 02 de setembro de 2020.

Queridos jovens,

Este ano está sendo muito difícil para todos nós, não é? Eu acredito que um dos maiores
desafios para a sociedade será uma recuperação das pessoas e da economia. Porém, eu tenho um
conselho a todos, não só nesse momento, mas em todas as épocas: devemos valorizar a
educação. Caros jovens, eu não sou diferente de vocês, apenas sou um jovens eu valoriza essa
atividade, por isso, não quero falar de pandemia, mas sim, de progresso individual e familiar. Em
um país, como o Brasil, é importante que as pessoas tenham uma instrução para aprenderem a
vencer uma crise ou quantas puderem ocorrer. Gostaria de lhes apresentar essa realidade.

É visível que a educação combate a pobreza e faz a economia crescer. Jovens, não sei se
vocês sabem, mas o salário de um pós-graduado é 544% maior do que o de um analfabeto. Eu
acho essa questão uma marca da desigualdade do nosso país, mas é bom que pensem nisso, pois
países que investem nesse setor, como Irlanda, têm um desenvolvimento maior. Assim, uma
população estudada, meus amigos, acredito que não é enganada facilmente, além de ter emprego
vencer desigualdades sociais e outros problemas como intolerância e preconceito. Não é à toa
que insisto em meu refrão: estudem para que possam estar nesse grupo qualificado!



Mas não é somente em questões do país, como um todo que a educação atua. Eu acredito
que essa atividade contribui na melhoria da saúde e da segurança das famílias e do próprio
indivíduo. Vocês já viram quantas pessoas dependem da saúde pública? Entendo que o Estado
procura oferecer boas condições de atendimento, mas os problemas são muitos, caros
estudantes. Além disso, dados da Unesco revelam que filhos de mãe que sabem ler tem 505
menos de chance de morrer durante nos primeiros anos de vida. Assim, a educação, caros jovens,
permite que as pessoas vivam mais felizes e compreendem o mundo, vocês sabiam?

Dessa forma, prezados jovens brasileiros, eu digo e repito que a educação é a melhor
alternativa para o país. Muitos pensam em abandoná-la, porém a única maneira de melhorar sua
condição econômica e social é por meio dos estudos. Não é à toa que o grande filósofo Kant dizia
que “o homem é o que a educação faz dele”, logo entre crises de pandemia e de economia,
dediquem-se aos estudos, pois eles ainda são capazes de resolver inúmeros problemas.

Atenciosamente,
José

Legenda:
MÁSCARA: marrom grifado; 1ª PESOA: verde; INTERLOCUÇÃO: vermelho.
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