PROPOSTA 1 - Diálogo
A personagem Mafalda, como a maioria dos jovens e crianças, não gosta de ter de fazer refeições tradicionais com
pratos como uma sopa, por exemplo. Observe a tirinha abaixo:

Reproduza um diálogo de 10 linhas, no mínimo, em que a mãe de Mafalda tente convencer a filha sobre a importância
de manter uma alimentação saudável, que não se limite somente a produtos industrializados.

PROPOSTA 2 – Entrevista
No ano de 2011, um fato inédito marcou a história no nosso país:
tivemos, pela primeira vez, uma presidenta. Um momento tão
importante como esse, certamente, desperta muito interesse e
expectativa. Por isso, crie uma entrevista com Dilma Rousseff
discutindo os desafios que ela, como primeira presidenta brasileira,
terá de enfrentar, bem como o que sua eleição significa no
percurso histórico das mulheres na sociedade. Seu texto será
publicado no site MulheresnoMundo.

PROPOSTA 3 – Crônica
No Brasil, o portador de deficiência física tem de conviver com problemas como o preconceito e a falta de
acessibilidade. Pensando nisso – e tomando como apoio a propaganda TELETON, em prol de crianças especiais –,
redija um crônica em que você, como cidadão ético e consciente, discuta a situação do deficiente físico no Brasil,
mostrando alternativas e saídas para incluí-los cada vez mais à sociedade. Imagine que seu texto será publicado no
jornal local Notícias de Hoje.

PROPOSTA 4 – Notícia
Sabendo que o gênero notícia pode ser acompanhado por uma fotografia referente ao assunto abordado, tome a
imagem abaixo como ponto de partida para produzir sua própria notícia. O texto será divulgado no blog Newsonline.

PROPOSTA 5 – Bula
Os textos instrucionais são essenciais no nosso dia a dia, seja para manusearmos corretamente um aparelho
eletrodoméstico (caso do manual de instrução), seja para simplesmente experimentarmos uma receita nova. Pensando
nesse tipo de texto, elabore uma bula sobre um produto muito especial: você! Explique ao seu leitor sua composição,
que precauções gerais se deve ter com relação a você, suas contra-indicações, posologia, etc. E lembre-se:
criatividade é a palavra-chave para essa atividade.

PROPOSTA 6 – Paráfrase
Em janeiro de 2011, a cantora Amy Winehouse fez uma série de apresentações no Brasil. Em decorrência de seu
último show, leu-se no site Yahoo a seguinte apreciação crítica sobre o concerto da artista:
Amy Winehouse encerrou a turnê brasileira na noite deste sábado (15), na Arena Anhembi, em São Paulo,
durante o Summer Soul Festival. Tendo em vista o que a cantora já havia mostrado nos shows anteriores, os fãs não
poderiam esperar muitas novidades na apresentação da capital paulista.
No palco, Amy parecia entediada, com olhar distante e sem entrosamento com a banda. Ela esqueceu a letra
da música, pareceu reclamar do som para os músicos e até tentou esboçar certa alegria, mas o que se viu foi uma
cantora sem carisma, sem vontade e sem aquela voz que quase a transformou em uma verdadeira diva da soul music.
O show durou uma hora, mas a participação efetiva de Amy não contabilizou mais do que 40 minutos. A
banda, que deveria dar ritmo ao show e cobri-la nos momentos mais críticos, não fez nada além do básico, do
burocrático, sem emoção ou entusiasmo.
A imagem quase decadente de Amy não pareceu incomodar o público presente. A cada gole que a cantora
dava em uma caneca de conteúdo desconhecido, podia ser bebida alcoólica ou simplesmente água, não importava, o
público vibrava. Era como se ser testemunha da decadência física e artística de Amy fosse quase um privilégio.
No setlist, as músicas que a fizeram ser uma das cantoras mais populares da última década: "Back 2 Black", "Tears Dry on Their Own",
"Rehab" e "You Know I'm no Good".
O show foi um evento, daqueles que você conta para os amigos e coloca a foto no Facebook. A Pista Premium, cujo ingresso custava
exorbitantes R$ 500, era um espaço de azaração, conversa fiada e bebida. Boa parte do público não se deu ao trabalho de prestar atenção na
cantora ou sequer nos outros artistas do festival. Até o momento da apresentação do cantor Mayer Hawthorne o local reservados para os Vips do
festival estava esvaziado.
Além de Hawthorne, a cantora Janelle Monane também não empolgou muito com seu topetão e seu show conceitual. Apesar da bela voz e da ginga
incomparável, Janelle não prendeu a atenção do público.
Não dá para dizer que Amy Winehouse é uma cantora decadente, porque ela não teve tempo de carreira suficiente para isso. Com apenas
27 anos, uma linda voz e somente dois, porém excelentes, discos - "Frank" (2003) e "Back to Black" (2006) -, ela é uma decepção. Amy tinha tudo
para com o tempo se tornar uma das mais novas divas do soul, mas as drogas e a imaturidade fizeram dela um projeto que quase deu certo. Ela já
não demonstra mais vontade de subir em um palco e fazer aquilo que a tirou do anonimato: cantar. Seu show ainda reforçou aquele velho conceito
de que alguns artistas só se apresentam no Brasil quando não tem mais coragem de fazer show em outro lugar, mas precisam de dinheiro.
Fonte: http://br.noticias.yahoo.com/s/16012011/48/entretenimento-amy-winehouse-encerra-turne-sao.html

Tendo em vista o que foi apresentado, faça uma paráfrase – isto é, um texto com as mesmas idéias presentes na
crítica lida, mas escrito com suas próprias palavras – do que foi dito sobre o show.

PROPOSTA 7 – Artigo de Opinião
Foi sancionado, pelo ex-presidente da república Luiz Inácio Lula, o projeto ficha limpa, que proíbe a candidatura de
políticos condenados pela Justiça. Uma vez que estamos em ano eleitoral, e tendo em vista que a lei ainda gera muitos
debates, redija um Artigo de Opinião defendendo a importância de uma lei como essa. Seu texto deverá ser publicado
em blog voltado para discussão de questões políticas. Assine o Artigo como Um cidadão brasileiro.

PROPOSTA 8 – Carta Aberta
No seu bairro, se instalou, por tempo indeterminado, um circo que ainda utiliza animais em seus espetáculos.
Entretanto, como sabemos, há uma tendência mundial em condenar a manutenção de animais em
cativeiro, sobretudo em condições precárias (como é o caso desse circo), para fins de
entretenimento. Sendo assim, escreva uma carta aberta à sua comunid ade, alertando a todos sobre
isso e incentivando os membros do bairro a não freqüentarem, de maneira alguma, as
apresentações dessa companhia itinerante, justificando de modo claro o ponto de vista defendido.
Assine seu texto como Alguém Que Luta Pelos Direitos Dos Animais.

PROPOSTA 9 – Carta de Reclamação
As comemorações natalinas são conhecidas pelo fato de movimentarem o comércio. E as compras são feitas não só
do modo tradicional, mas também pela internet. Quanto a esse último fenômeno, o PROCON divulgou que neste último
Natal foram as lojas virtuais as campeãs de reclamações. Então, imagine-se em situação semelhante: você comprou
um produto em uma grande loja virtual, a Compre Fácil, mas está insatisfeito com o serviço prestado por ela. Sendo
assim, redija uma Carta de Reclamação à loja esclarecendo as suas queixas e exigindo a efetivação dos seus direitos.
Assine seu texto como Um Cliente Insatisfeito.
Obs: você está livre para criar o produto reclamado.

PROPOSTA 10 – Carta Pessoal
Imagine que você tenha trabalhado nos Estados Unidos por um ano e lá, nesse período, conheceu um grande amigo,
também brasileiro. Agora, de volta ao Brasil, você quer mandar notícias a esse colega. Por isso, escreva uma carta
contando a ele como foi retornar a sua terra natal, reencontrar familiares e amigos e como, de agora em diante, você
pretende viver em seu país de origem. Assine seu texto como Amigo Brasileiro.

PROPOSTA 11 – Carta do leitor
Leia atentamente a matéria abaixo:

Pesquisa revela que brasileiros criam vínculos emocionais com o PC
Mesmo após completar 30 anos e registrar quedas nas expectativas de vendas, os computadores continuam a ser os
preferidos dos usuários.
Praia do Forte (BA) — Se um dispositivo eletrônico não teve trégua durante os últimos três anos, esse foi o
PC. Os computadores pessoais — categoria que inclui desktops, notebooks e netbooks — sofreram a forte
concorrência dos tablets, dos smartphones e até mesmo das smart TVs. A investida foi tão grande que as três
principais consultorias do mundo tiveram que rever os números de vendas dos PCs para baixo, claro. No entanto, os
PCs conseguiram dar a volta por cima e se recuperaram bem dos ataques sofridos pelas novas tecnologias,
demonstrando toda a força de quem completou 30 anos de vida em 2011. Em relação ao ano passado, os PCs tiveram
um aumento superior a 10% nas vendas com quase 390 milhões de unidades vendidas no mundo, segundo a Gartner.
A expectativa fica ainda melhor para o ano que vem, com previsão de aumento de 13,6% (o que corresponde
a 440,6 milhões de unidades). Daqui a quatro anos, serão 2,25 bilhões de desktops no planeta, impulsionados,
principalmente, pelos países emergentes, como Brasil, Rússia, Índia e China, que contabilizarão 800 milhões de PCs
em 2015. Aliás, o mercado dos computadores pessoais por aqui ultrapassou o Japão no segundo semestre em
número de unidades vendidas — foram 95 mil a mais que no país do outro lado do mundo. ―O computador pessoal é
reconhecido no Brasil como sinônimo de tecnologia. Ele está mais vivo do que nunca e cresce muito na América
Latina‖, explica Cássio Tietê, diretor de estratégia e novos negócios da Intel.
Em uma pesquisa feita pela empresa de tecnologia em quatro países (México, Brasil, Colômbia e Argentina)
com mais de 170 consumidores das classes A, B e C, mostrou que o PC, ao lado do telefone celular — os simples e
não os smartphones — , são os dispositivos mais próximos e valorizados pelos consumidores. Os tablets e os
videogames, por exemplo, ainda aparecem longe das principais necessidades dos usuários.
No estudo, os jovens brasileiros foram que os demonstraram ter um vínculo emocional com os
computadores e que ―sem eles poderiam até morrer‖. ―Os PCs oferecem um centro de experiência de conexão com a
internet e permitem criar conteúdos com mais facilidade. Isso acontece mesmo dentro das classes A e B. É o PC que
as pessoas acreditam ser o dispositivo mais útil‖, aponta Tietê. Entre os aparelhos, o que mais se destaca ainda é o
notebook. Para as pessoas ouvidas na pesquisa, esse dispositivo é um item de prestígio que oferece ―portabilidade,
praticidade e versatilidade‖.
Já os desktops são reconhecidos por serem mais sólidos, robustos e confiáveis, além de passar a sensação
de poder e servir para lidar com vários programas e tarefas. Quem não anda bem são os netbooks, que são percebidos
como produtos com ―menos glamour‖, mas pequenos, leves e fáceis de serem transportados. ―Os brasileiros querem
tecnologia e acesso e o PC continua sendo o dispositivo de maior procura no Brasil. Eles vão continuar assim mesmo
com a crise econômica‖, afirma Steve Long, diretor-geral da Intel para América Latina.
Fonte: http://www.correiobraziliense.com.br
Pensando no que foi demonstrado pelo texto acima, elabore uma Carta do Leitor para o Correio Braziliense
comentando o fenômeno abordado pelo jornal. Em outras palavras, em sua carta, esclareça se há mais benefícios ou
malefícios nessa relação do brasileiro com o computador. Assine seu texto como Leitor Crítico.

PROPOSTA 12 – E-mail
Imagine que você participa de uma ONG chamada Ajude a Viver e
uma das metas da organização e conscientizar os cidadãos sobre a
importância da doação de órgãos. Empenhado nesse propósito, você
decide escrever um e-mail a todos os seus contatos esclarecendo os
motivos que fazem da doação de órgãos um gesto tão nobre. Assine
seu texto como Voluntário do Viver.

PROPOSTA 13 – Campanha publicitária

Na Feira de Ciências promovida pela sua escola, seu grupo ficou responsável por elaborar um texto (original e capaz de
chamar atenção do público) para uma campanha publicitária. Tal campanha tem a intenção de incentivar o hábito da
leitura nos jovens. Agora, usando sua criatividade, redija esse texto.

PROPOSTA 14 – Artigo de Opinião
Logo abaixo estão listados os chamados sete pecados capitais. Leia atentamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IRA: sentimento que nos impulsiona a tomar vingança
de quem nos ofendeu; furor ou loucura momentânea.
GULA: grande apego a boas comidas; hábito de comer
demasiadamente.
INVEJA: cobiça pelo bem alheio.
ORGULHO: conceito exageradamente alto de sua
própria importância, superioridade.
AVAREZA: apego doentio ao dinheiro.
PREGUIÇA: intolerância a qualquer tipo de trabalho ou
atividade produtiva.
LUXÚRIA:
corrupção
moral;
libertinagem;
sensualidade.

Agora que você já conhece o sentido de cada um deles, redija um Artigo de Opinião que responda ao seguinte
questionamento:

Quais os dois pecados capitais que mais têm ―a cara‖ do brasileiro?
OBS.: Lembre-se de que seu texto deverá conter uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento (um para cada
pecado escolhido) e uma conclusão. Seu texto será supostamente publicado no jornal CALLNews e precisa ser
assinado como UM BRASILEIRO.

PROPOSTA 15 – Comentário
Leia a notícia abaixo:

Gamer diz que perdeu mais de 100 quilos jogando 'Rock Band'
Jovem de 23 anos diz que game foi complemento para seus exercícios.
Marc Rodwell pesava mais de 220 quilos antes de dieta.

Um jovem inglês de 23 anos afirma ter perdido mais de 100 quilos tocando bateria no game musical "Rock
Band". Após ele receber um alerta dos médicos que seu peso de mais de 220 quilos poderia matá-lo, ele iniciou uma
dieta e exercícios que incluíram o jogo de videogame
"No 'Rock Band' você realmente malha, principalmente ao tocar bateria", disse Marc Rodwell, que vive na
cidade de Hamilton, na Inglaterra, ao jornal "The Daily Mail". "Eu toco todos os instrumentos, mas foi a bateria que
ajudou a reduzir o meu peso"
"Rock Band" é um game para PlayStation 3, Xbox 360 e Wii que usa controles que imitam instrumentos como
guitarra, baixo e bateria. Para tocar as músicas, o jogador precisa pressionar os botões coloridos – ou bater nas cores
corretas, no caso da bateria – conforme as peças aparecem na tela no ritmo da música
A dieta de Rodwell incluía quatro litros de refrigerante e comida suficiente para duas pessoas, segundo o site
"Destructoid". Após iniciar uma dieta, o jovem usou "Rock Band" como complemento para seus exercícios diários. Ele
afirma ter jogado o game, tocando bateria, durante horas todos os dias.
"Me sinto uma outra pessoa", conta. "Pode parecer bobo eu falar que me exercitei tocando bateria, mas você
ficaria espantado com a quantidade de calorias que você perde ao jogar o game".
A reportagem do "Daily Mail" e do "Destructoid" não revelaram em quanto tempo Rodwell perdeu peso.
Fonte: http://g1.globo.com

Agora, elabore um comentário – a ser publicado na mesma página da notícia – avaliando esse tipo de situação. Mostre
seu ponto de vista quanto a validade ou não dessa relação entre tecnologia e saúde.

