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CONFIRA 4 DICAS PARA APRENDER COM SEUS ERROS:
4 DICAS PARA APRENDER COM SEUS ERROS – 1. CONCEITO DE ERRO
Há diversos tipos de erro, alguns mais difíceis de negar e até de consertar. Por exemplo, uma demissão ou
um erro de cálculo. Porém, há muitos outros difíceis de classificar até como erros. Por isso, você deve
pensar duas vezes antes de “abortar uma missão”. Se você lançou um produto e ele vendeu pouco, que tal
fazer outra campanha de marketing?
4 DICAS PARA APRENDER COM SEUS ERROS – 2. APRENDA A SUPERAR
Você nunca aprenderá e colherá frutos dos seus erros se não os tiver superado de fato. Por isso, ache uma
maneira para tal. Conforte-se com amigos, família. Mostre que você está pronto para colocar uma pedra no
assunto e começar a aprender com o erro, nem que seja por nunca mais repeti-lo.
4 DICAS PARA APRENDER COM SEUS ERROS – 3. PERGUNTE-SE SOBRE O QUE DEU ERRADO
É necessário saber exatamente onde está o problema. Se um trabalho tem 10 etapas, pode ser que só uma
não esteja apropriada.
4 DICAS PARA APRENDER COM SEUS ERROS – 4. USE O QUE VOCÊ APRENDEU
A única coisa que vale a pena do erro é que você pode aprender depois. Seja honesto com você mesmo:
pense naquela prova de matemática que você errou uma conta ou um sinal bobo e perdeu um exercício por
conta desse deslize. Perceba: agora você sempre se mantém atento na hora de resolver uma conta boba
durante a prova de matemática. O erro deixa cicatriz, mas faz com que aprendamos.

Autor: Universia Brasil - http://noticias.universia.com.br/atualidade/noticia/2012/09/06/964641/4-dicasaprender-com-seus-erros.html (adaptado)

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Redija uma narrativa em que o personagem principal aprenda com um erro que cometeu. Faça seu texto em
1ª ou 3ª pessoa do singular. Não se esqueça de que sua história deve ter início, meio e fim.
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ORIENTAÇÕES:
• Faça no mínimo 3 parágrafos.
• Mínimo: 10 linhas
• Máximo: 30 linhas
• Use caneta azul ou preta.
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE:
• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva.
• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva.
• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta.
• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva.
• Fugir ao tema ou ao gênero.
• Desrespeitar os direitos humanos.
• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio.
• Possuir marcas de identificação.
• Estiver com corretivo.
• Copiar ou parafrasear outros textos.

6R119E01-C

