COLÉGIO DROMOS
Disciplina de Redação
1º Trimestre / 2019
Ensino Fundamental II – Profª. Nicole
Tema 10 – 22/04 – Entregar dia 29/04
Estudante:

8º e 9ª ano

Objetivos
Verificar a capacidade do aluno de:
• ler e compreender textos (inclusive o da própria proposta de produção);
• selecionar informações relevantes para seus objetivos;
• utilizar as informações selecionadas, sem copiá-las;
• produzir notícia, utilizando as características estruturais e discursivas do gênero e
dar à noticia o “tom” solicitado (opção A);
• produzir artigo de jornal, utilizando as características estruturais e discursivas do
gênero (opção B).
Questão
Os textos abaixo tratam da ajuda financeira dada pelo Brasil a alguns países. Leia-os com
bastante atenção e utilize-os como fonte de informação para a produção textual que fará em
seguida.
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Instruções complementares
a) O texto deve ter título, lide (quem, o que, onde, quando) e corpo do texto (como, por
que, outros detalhes). Não precisa ser longo, mas não deve ter menos que dez ou
doze linhas.
b) O tom da notícia deve ser dado pela linguagem, pela forma como o fato é noticiado.
Por isso, mesmo pretendendo dar ao texto um determinado tom, você deve tentar ao
máximo disfarçar seu posicionamento.
c) Utilize informações extraídas do texto lido. Mas não as copie.
Opção B
Imagine que você trabalha num jornal e foi convocado a escrever um artigo
sobre as doações feitas pelo Brasil a outros países. Ao produzir o texto, você optará por expor seu
entusiasmo OU suas preocupações diante desse fato.
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Instruções complementares:
1. Ao escrever, utilize esta estrutura:
1º parágrafo – breve exposição do assunto e sua opinião sobre ele.
2º parágrafo – dois argumentos (fatos, exemplos ou declarações que justifiquem
seu ponto de vista).
3º parágrafo – conclusão (retomada da opinião expressa anteriormente).
2. Para argumentar, você poderá utilizar informações e ideias contidas nos textos lidos.
Mas não as copie.
3. Crie um título coerente para seu texto.
Comentários/observações
1. Fica a critério do professor fornecer outras orientações ou detalhar as que inserimos.
Para essa decisão, considere a turma e o trabalho realizado em classe.
2. Leve em conta as características de sua turma para ampliar o “Vocabulário”.
3. Sugira que o aluno anote o tema escolhido na folha a ser entregue.
ATENÇÃO: O texto solicitado avalia aspectos macro (progressão temática e a estrutura textual) e
microestruturais (erros de grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular). O texto deve ter, no mínimo, 15
linhas/ no máximo, 30 linhas, estar legível, coerente e coeso.
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