COLÉGIO DROMOS
Disciplina de Redação
1º Trimestre / 2019
Ensino Fundamental II – Profª. Nicole
Tema 11 – 29/04 – Entregar dia 06/05
Estudante:

8º e 9ª ano

Objetivos
Verificar a capacidade de:
• compreender textos (inclusive o da atividade);
• relacionar texto lido e produção escrita;
• produzir texto que apresente características
conteúdo, estrutura e linguagem adequados).
O texto abaixo foi publicado no
Folha de S. Paulo. Leia-o com atenção.
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(Continuação – página 2)
Você sabe que muitos leitores escrevem cartas (ou e-mails) aos veículos de comunicação (jornais, revistas,
sites
noticiosos,
blogs...)
para
comentar
(elogiar/criticar)
acontecimentos ou temas ali abordados.
Faça
como
esses
leitores:
escreva
uma
carta
ao
caderno
Folhateen,
comentando
a notícia que acaba de ler.
Instruções complementares
 Lembre-se de que as cartas de leitores caracterizam-se:
pela estrutura bem definida;
pela adequação da linguagem ao destinatário.
 Você poderá escrever:
ao editor do Folhateen;
a um representante do Conar;
a um fabricante de cerveja;
a uma destas autoridades (relacionadas ao tema): Ministro da Saúde; Presidente da República, Deputados
Federais, Senadores...

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.
Instruções para a produção do texto:
1)
2)
3)
4)
a)
b)

Foco narrativo: A história deverá ser narrada de acordo com a solicitação do texto, caso haja.
Se necessário, invente detalhes sobre os fatos e as personagens, para tornar a história mais interessante.
Dê um título a seu texto. Não copie nada do texto de apoio.
Quando terminar a primeira versão do texto:
releia-o para corrigir problemas e fazer alterações que tornem a história mais interessante.
crie um título;
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