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Queridos alunos, tudo bem? Já falamos exageradamente da biografia e da autobiografia. Para encerrarmos esse 
gênero, vamos fazer uma biografia de uma pessoa conhecida sua. Essa pessoa não precisa ser identificada de 
modo nominal, ou seja, você não precisa falar o nome dela. Antes de realizar essa biografia, você fará as 
atividades abaixo: 
 
 
1. Defina quem será o biografado (a), deverá ser alguém da família ou pessoa próxima, que tenha uma história 

de vida que você julgue interessante relatar. 
2. Anote tudo o que já sabe sobre ela; 
3. Faça uma relação do que você ainda precisa ou ache interessante saber sobre a pessoa; elabore as questões 

para entrevistá-la. Essa entrevista pode ser feita à mão ou digitada, mas deverá estar em seu caderno de 
Produção de Textos; 

4. Antes de entrevistá-la, comunique que essa entrevista será a base para produzir uma biografia e peça-lhe o 
consentimento, já que o texto poderá ser lido por várias pessoas ou fazer parte de um projeto da escola. 

5. A partir das informações coletadas nos itens anteriores, comece a elaborar o texto, lembre-se de que esta é 
apenas a 1ª versão: 
 Como será o início do seu relato? O começo será a partir do nascimento? De algum fato relevante?  
 Quais fatos merecem maior destaque? 

6. Após verificar se seu texto está de acordo com o gênero proposto, faça uma versão final considerando: 
 As ideias estão claras, os parágrafos estão bem distribuídos? 
 A linguagem está de acordo com a norma padrão? 
 Existem problemas de ortografia ou de concordância verbal ou nominal 
 O texto está interessante para o leitor? 

 
Atenção: 

A) Dê um título criativo a sua biografia 
B) Faça um mínimo de 20 linhas; 
C) Coloque em gênero: biografia e tema: Vida de uma pessoa conhecida; 
D) Entrega até 21/10 (quarta-feira). 


