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 William Kamkwamba (Maxwell Simba) é um garoto de 13 anos que não aguenta mais ver sua família 
e seus amigos passarem por dificuldades. Uma forte seca toma conta da região do Malawi em que ele mora 
e, com isso, nenhuma plantação consegue se desenvolver. 
 Para Kamkwamb, ir para a escola é a grande oportunidade de mudar de vida e ajudar os seus pais. 
Porém, como a família não consegue vender a plantação, faltam recursos para pagar a mensalidade. 
 É aí que ele decide aprender sozinho. Em uma pequena biblioteca local, Kamkwamb aprende sobre 
engenharia e energia eólica. Na cara e na coragem, ele constrói um sistema de moinho e de bombeamento 
de água que transforma a vida dos moradores de sua aldeia. 
 A história do jovem africano ganhou o mundo por meio de um livro autobiográfico lançado em 2009. 
Dez anos depois, a narrativa inspirou o filme original da Netflix O menino que descobriu o vento, dirigido 
pelo britânico Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão), que interpreta o pai de Kamkwamb no longa. 

 
Fonte: https://www.huffpostbrasil.com/entry/netflix-o-menino-que-descobriu-o-vento_br_5c882330e4b038892f485674 

 

 
Fonte: https://solartecenergia.com/como-funciona/ 

 
Assim como William, hoje você deve fazer uma narrativa contando a história de alguém que teve a vida 
transformada pela energia solar. Seja criativo, use e abuse dos detalhes e bom trabalho! 
 
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. 
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