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 Unidade 1 – Capítulo 1 – Palavras em discussão
Crônica

O cotidiano é repleto de momentos, mas raramente nos damos conta da importância de cada um 
deles. Entretanto, alguns escritores revelam-se atentos a esses momentos. São os chamados cronistas. 
A partir de fatos do cotidiano, que parecem normais a olhos desatentos, eles conseguem refletir acerca 
da importância ímpar desse momento, como a perda de um celular, a festa de aniversário em um lugar 
simples, o bolo feito pela avó, por exemplo. São nesses momentos corriqueiros que está o combustível 
para o cronista. Crônicas são, como afirma Fernando Sabino, “comentários breves e leves sobre algum 
fato do cotidiano. Algo para ser lido enquanto se toma o café da manhã”. Ou seja, são textos curtos que 
revelam, e surpreendem, pela simplicidade e ao mesmo tempo pela profundidade do olhar. Há diversos 
estilos de crônica, como a humorística, a argumentativa, a esportiva e a jornalística.

Os cronistas inspiram-se geralmente em notícias veiculadas em jornais, revistas, blogs e também 
em fatos ocorridos na sua rotina. Possuem um olhar atento ao que está acontecendo ao seu redor e 
muitas vezes preferem aquele fato que é insignificante, ao qual ninguém prestou atenção, mas que 
para o autor tem grande significado. 

Quanto ao conteúdo, a crônica é um dos gêneros textuais mais abrangentes, pois pode tratar de 
diferentes situações, assuntos e temas. A intenção do cronista é fazer o leitor refletir acerca do fato 
escolhido, por mais simples e fugaz que possa parecer.

A crônica surgiu como um texto para ser veiculado em jornais e revistas, por isso traz simplicidade 
na linguagem, podendo apresentar tanto um registro formal quanto informal. Ela é chamada de texto 
híbrido, pois apresenta características do texto informativo e do literário. Como os textos narrativos, a 
crônica apresenta características como: narrador da história, que pode aparecer como personagem, em 
1ª pessoa, ou como observador, 3ª pessoa; desenvolvimento de um conflito e desfecho. Além, é claro, 
de trazer uma reflexão àquele fato, transformando-o em único.

Leia agora uma crônica de Walcyr Carrasco publicada na revista Veja SP, que fala sobre a perda de 
um objeto essencial nos dias de hoje.

A VIDA SEM CELULAR
Walcyr Carrasco

O inevitável aconteceu: perdi meu celular. [...] Tentei ligar para o meu próprio número. Deu 
caixa postal. [...] Meu quarto parece uma trincheira de guerra de tanto procurá-lo. Agora me 
rendo: sou um homem sem celular.

O primeiro sentimento é de pânico. [...] Estou desconectado do mundo. Nunca botei minha 
agenda em um programa de computador, [...]. Será árduo garimpar os números da família, ami-
gos, contatos profissionais. E se alguém me ligar com um assunto importante? A Insegurança 
é total.

[...]
Há alguns anos – nem tantos assim – ninguém tinha celular. [...] Se alguém precisasse falar 

comigo, deixava recado. Depois eu chamava de volta. [...] Muitas coisas demoravam para acon-
tecer. Mas as pessoas contavam com essa demora. Não era realmente ruim.

(...)
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Pois é. O celular costuma ficar fora de área nos momentos mais terríveis. [...] Como em um 
recente acidente automobilístico que me aconteceu. [...] precisava falar com a seguradora. [...] 
E o celular mudo! Quase pirei! [...]

Na minha infância, não tinha nem telefone em casa. Agora não suporto a ideia de passar 
um dia desconectado. É incrível como o mundo moderno cria necessidades. Viver conectado 
virou vício. Talvez o dia a dia fosse mais calmo sem celular. Mas vou correndo comprar um novo!

Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/a-vida-sem-celular/>. Acesso em: 07 ago. 2018. Adaptado.

Na crônica A vida sem celular o autor revela o desespero pela perda do celular e reflete sobre 
a vida sem o aparelho. Ao ler a narrativa é possível perceber que o narrador está em uma encruzi-
lhada, pois não sabe se a vida é melhor ou pior sem celular. Como é comum nas crônicas um fato 
do cotidiano pode ser motivo para grande reflexão e questionamento. 

Sobre a crônica, responda às seguintes questões.
1. Qual fato cotidiano motivou a escrita da crônica?

2. Qual a reflexão o narrador faz ao perceber a inexistência do aparelho em sua vida?

3. Quais trechos revelam a opinião do leitor em relação ao uso do celular nos dias atuais? Transcreva 
alguns trechos da narrativa.

4. Em sua opinião, qual seria a melhor maneira de encarar o fato narrado pelo cronista: comprar 
logo um novo aparelho ou ficar sem celular por um tempo? Explique seu posicionamento.

5. Como se apresenta a linguagem da crônica? Transcreva do texto trechos que confirmem a sua 
resposta.

ATIVIDADES
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Após ler a crônica Vida sem celular, de Walcyr Carrasco, você deverá escrever a sua crônica, lem-
brando-se de se inspirar em um fato do cotidiano e refletir sobre ele.

Imagine que você se encontra na mesma situação do cronista: a perda de algo, e ao se dar conta do 
fato percebe o quanto o objeto era importante para você. Você pode iniciar a crônica contando qual foi 
o objeto perdido e quando você percebeu que ele era tão importante para o seu cotidiano. Lembre-se 
de utilizar a primeira pessoa na escrita do texto e criar um título bem criativo para ele.

Boa produção!

Proposta de produçãoProposta de produçãoC
T
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – 7º ANO – Crônica
As divisões da grade de correção correspondem a parâmetros básicos, mas são possíveis valores 

intermediários até o valor máximo do item. A condução do processo de correção e reescrita fica a cri-
tério do professor. Se preferir, poderá fazer uma primeira correção entre os próprios alunos, por meio 
de troca de textos entre os colegas, solicitando, se necessário, que elaborem uma segunda versão. Da 
mesma forma, poderá solicitar a eles que lhe entreguem os textos para correção e posterior reescrita.

ADEQUAÇÃO À PROPOSTA (2,0) 0,5 0,25 zero

1. O aluno escreveu uma crônica inspirada na perda de um objeto? 

2. Revelou a importância do objeto e quando percebeu isso?

3. Utilizou a primeira pessoa? 

4. O texto apresenta título?

TOTAL

CONTEÚDO (4,0) 3,0 2,0 1,0 0,8 0,5 0,2 zero

5. Progressão e coerência  

6. Riqueza e relevância de informações (seleção do objeto, 
revelação da importância do objeto, momento em que 
percebeu a importância do objeto, uso da primeira pes-
soa, título).

TOTAL

COESÃO (2,0) 0,5 0,3 zero

7. Paragrafação (continuidade de ideias)

8. Pontuação

9. Vocabulário (adequação, riqueza, variação)

10. Construção de frases

TOTAL

NORMA-PADRÃO (2,0) 1,0 0,8 0,5 0,2 zero

11. Ortogra� a e acentuação

12. Demais aspectos gramaticais pertinentes ao ano

TOTAL

TOTAL GERAL
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Unidade 1 – Capítulo 2 – Textos do cotidiano
E-mail

O e-mail é uma das possibilidades de enviar e receber mensagens via internet. É com ele que po-
demos nos comunicar com nossos amigos e familiares, com os de longe e de perto, além de ser possível 
fazer contato com empresas, instituições, profissionais, eventos. Antigamente, a carta pessoal era o 
meio mais comum de comunicação, mas ela foi substituída pelo e-mail, um meio mais rápido e eficaz. 

A estrutura do e-mail é muito próxima da estrutura da carta: inicia-se com vocativo, corpo do tex-
to, despedida e assinatura. Além disso é preciso saber o endereço do destinatário e não esquecer de 
colocar o assunto da mensagem e acima de tudo ter acesso à internet. Quando se escreve um e-mail 
é necessário levar em consideração todos esses detalhes, pois a pessoa que irá receber a mensagem 
precisa se informar sobre o que está recebendo para em seguida responder ao e-mail. A velocidade 
com que a informação pode chegar ao local de destino é muito rápida, característica que revolucionou 
a troca de mensagens e comunicação entre as pessoas. 

A linguagem do e-mail pode ser tanto formal quanto informal, isso irá depender da relação 
existente entre as pessoas que estão escrevendo. Se você estiver escrevendo para um amigo é muito 
provável que a linguagem seja informal, com algumas gírias e expressões gramaticais específicas. Já 
se você estiver escrevendo para uma empresa ou para uma pessoa que não tenha tanta intimidade, a 
linguagem será formal.

A seguir há dois modelos de e-mails enviados. Eles tratam do mesmo assunto, entretanto é possível 
perceber que a linguagem é diferente.

E- mail modelo 1: 
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E-mail modelo 2:

Sou sua aluna do 7º ano (M1) e gostaria de lhe pedir uma gentileza. Hoje, 
10/08/2018, faltei à aula porque tive problemas de saúde. Infelizmente, perdi o 
conteúdo que foi dado. Sendo assim, solicito, por favor, que a senhora o encami-
nhe para mim para que eu não seja prejudicada no acompanhamento da matéria.

Flávia Pereira, 7M1

Após ler os dois modelos de e-mail, responda às questões que seguem.
1. Qual a diferença de linguagem entre os dois e-mails?

2. Quais informações aparecem em ambos e-mails?

3. Quais são as informações obrigatórias para o envio de um e-mail?

4. O e-mail é usado para fazer contato com amigos e familiares, bem como lojas, comércio, 
empresas. Conte uma situação em que você, ou um de seus familiares, usou o e-mail para se 
comunicar.

ATIVIDADES
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Os dois e-mails mostrados tratam do mesmo assunto: envio da tarefa perdida. Entretanto, em cada 
um deles é possível perceber a diferença de linguagem. 

Agora é sua vez de escrever um e-mail. Imagine que você é a professora ou a colega de Flávia e 
precisa lhe enviar uma resposta.

Escolha a linguagem, formal ou informal, para elaborar sua mensagem. Atente ao conteúdo da 
resposta e às informações básicas necessárias que aparecem em um e-mail. 

BOA PRODUÇÃO!

Proposta de produçãoProposta de produçãoC
T
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – 7º ANO – E-mail
As divisões da grade de correção correspondem a parâmetros básicos, mas são possíveis valores 

intermediários até o valor máximo do item. A condução do processo de correção e reescrita fica a cri-
tério do professor. Se preferir, poderá fazer uma primeira correção entre os próprios alunos, por meio 
de troca dos textos entre os colegas, solicitando, se necessário, que elaborem uma segunda versão. Da 
mesma forma, poderá solicitar a eles que lhe entreguem os textos para correção e posterior reescrita.

ADEQUAÇÃO À PROPOSTA (2,0) 0,5 0,25 zero

1. O aluno escreveu um e-mail de resposta a um dos exemplos? 

2. Respondeu aos questionamentos do e-mail?

3. Utilizou as ferramentas necessárias para enviar um e-mail? 

4. Usou a linguagem correta no e-mail?

TOTAL

CONTEÚDO (4,0) 3,0 2,0 1,0 0,8 0,5 0,2 zero

5. Progressão e coerência  

6. Riqueza e relevância de informações (resposta dada 
ao e-mail, uso das ferramentas necessárias, linguagem 
adequada).

TOTAL

COESÃO (2,0) 0,5 0,3 zero

7. Paragrafação (continuidade de ideias)

8. Pontuação

9. Vocabulário (adequação, riqueza, variação)

10. Construção de frases

TOTAL

NORMA-PADRÃO (2,0) 1,0 0,8 0,5 0,2 zero

11. Ortogra� a e acentuação

12. Demais aspectos gramaticais pertinentes ao ano

TOTAL

TOTAL GERAL
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Unidade 2 – Capítulo 1 – Viver é conviver
Conto

Desde pequenos criamos e recriamos narrativas, inventamos personagens e mundos, conflitos e 
aventuras, seres macabros e mágicos, humildes e egoístas. É natural do ser humano querer se expressar 
com narrativas, inicialmente por meio de oralidade, em seguida registrando-as com ajuda da escrita. 
Esses são alguns dos motivos pelos quais o gênero textual conto é tão presente em nossas vidas. Apesar 
de não percebermos, é nele que podemos encontrar formas de expressão verbal. 

Quem já não se pegou contando uma história ao outro? Ou escrevendo uma narrativa? O conto 
nos apresenta um momento de reflexão e entretenimento. Podemos descobrir com ele novas maneiras 
de ver o mundo, conhecer outras culturas, ter contato com os conflitos pelos quais os personagens 
passam e com os quais podemos nos identificar como pessoas; verificar acontecimentos de fantasia, 
imaginação e ficção. Também há aqueles contos que nos ajudam a entender o mundo em que estamos 
vivendo e os conflitos pelos quais passamos. Em contrapartida há narrativas que nos levam a mundos 
de fantasia, em que coisas impossíveis podem acontecer. Por fim, os contos podem nos alegrar, nos 
trazer momentos de divertimento e de esperança. 

Por ser uma narrativa ficcional, o conto não tem o objetivo de mostrar personagens reais, ainda 
que faça referência à realidade. O que importa é que tenha um excelente conflito, sendo por meio dele 
que as ações dos personagens vão se desenvolver.

Em relação à estrutura, o conto é geralmente breve, apresenta poucos personagens e apenas um 
conflito. Não é um texto que demanda muitas horas de leitura, por isso é tão popular. Nele estão pre-
sentes as mesmas características estruturais de outros textos narrativos: no enredo há situação inicial 
(apresentação dos personagens, tempo e espaço), conflito (momento em que se estabelece o problema 
a ser resolvido pelos personagens), clímax (momento de maior tensão, que se encaminha para a reso-
lução do conflito) e desfecho (resolução total do conflito e final da história). Além disso, encontraremos 
um narrador em 1ª ou 3ª pessoa e os demais elementos da narrativa: tempo e espaço. 

Abaixo há um trecho do conto Um problema difícil. Leia e responda às perguntas que seguem. 

Um problema difícil
ERA UM PROBLEMA DOS GRANDES. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Xexéu voltou 

para casa preocupado. Por mais que pensasse, não atinava com uma solução. Afinal, o que 
poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino!

Xexéu decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. O pai ouviu 
calado, muito sério, compreendendo a gravidade da questão. Depois que o garoto saiu da sala, 
o pai pensou um longo tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas 
mãos, porém, resolver um caso tão difícil.

Procurou o guarda do quarteirão, um sujeito muito amigo que já era conhecido de todos 
e costumava sempre dar uma paradinha para aceitar um cafezinho oferecido por algum dos 
moradores.

O guarda ouviu com a maior das atenções. Correu depois para a delegacia e expôs ao 
delegado tudo o que estava acontecendo.

O delegado balançou a cabeça, concordando. Sim, alguma coisa precisava ser feita, e logo! 
Na mesma hora, o delegado passou a mão no telefone e ligou para um vereador que costumava 
sensibilizar-se com os problemas da comunidade.
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Do outro lado da linha, o vereador ouviu sem interromper um só instante. Foi para a prefei-
tura e pediu uma audiência ao prefeito. Contou tudo, tintim por tintim. O prefeito ouviu todos 
os tintins e foi procurar um deputado estadual do mesmo partido para contar o que havia.

O deputado estadual não era desses políticos que só se lembram dos problemas da co-
munidade na hora de pedir votos. Ligou para um deputado federal pedindo uma providência 
urgente. O deputado federal ligou para o governador do estado, que interrompeu uma confe-
rência para ouvi-lo.

O problema era mesmo grave, e o governador voou até Brasília para pedir uma audiência 
ao ministro.

O ministro ouviu tudinho e, como já tinha reunião marcada com o presidente, aproveitou 
e relatou-lhe o problema.

O presidente compreendeu a gravidade da situação e convocou uma reunião ministerial. O 
assunto foi debatido e, depois de ouvir todos os argumentos, o presidente baixou um decreto 
para resolver a questão de uma vez por todas.

Aliviado, o ministro procurou o governador e contou-lhe a solução. O governador então 
ligou para o deputado federal, que ficou muito satisfeito. Falou com o deputado estadual, que, 
na mesma hora, contou tudo para o prefeito. O prefeito mandou chamar o vereador e mostrou-
-lhe que a solução já tinha sido encontrada.

O vereador foi até a delegacia e disse a providência ao delegado. O delegado, contente 
com aquilo, chamou o guarda e expôs a solução do problema. O guarda, na mesma hora, voltou 
para a casa do pai do Xexéu e, depois de aceitar um café, relatou-lhe satisfeito que o problema 
estava resolvido.

O pai do Xexéu ficou alegríssimo e chamou o filho.
Depois de ouvir tudo, o menino arregalou os olhos:
— Aquele problema? Ora, papai, a gente já resolveu há muito tempo!

Disponível em: <http://www.bibliotecapedrobandeira.com.br/pdf/um_problema_dificil.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2018.

Leia as perguntas a seguir, acerca do conto Um problema difícil, e responda às seguintes 
perguntas.
1. Qual é a questão central que o contista trabalha nesse texto?

2. Nos textos narrativos há um conflito a ser resolvido. Qual é o conflito do conto?

3. Por que, em sua opinião, o autor não revela qual era o problema a ser resolvido?

ATIVIDADES
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Imagine que na sua escola há um problema grave a ser resolvido, mas como você e seus amigos 
não conseguem resolvê-lo sozinho vão em busca da ajuda de outras pessoas. Escreva um conto sobre 
a busca de solução para o problema, bem como cite as pessoas que poderão ajudá-lo, mas diferente-
mente da crônica de Pedro Bandeira você terá que deixar claro qual é o problema a ser resolvido. 

Narre como você e seu grupo de amigos se depararam com o problema e qual foi a reação ao 
descobri-lo. Além disso, a solução não foi tão fácil como a encontrada por Xexéu. Vocês encontraram 
um obstáculo muito grande na resolução. Explicite qual foi e como conseguiram superá-lo.

No seu texto deve ter:
• revelação de um problema;

• quais pessoas ajudaram a solucionar o problema;

• qual foi o obstáculo enfrentado;

• como conseguiram solucionar o problema.

4. Por que Xexéu pede ajuda a seu pai para resolver o problema?

5. No final, era necessária a ajuda de adultos para resolver o problema? Explique a sua resposta.

Proposta de produçãoProposta de produçãoC
T
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – 7º ANO – Conto
As divisões da grade de correção correspondem a parâmetros básicos, mas são possíveis valores 

intermediários até o valor máximo do item. A condução do processo de correção e reescrita fica a cri-
tério do professor. Se preferir, poderá fazer uma primeira correção entre os próprios alunos, por meio 
de troca dos textos entre os colegas, solicitando, se necessário, que elaborem uma segunda versão. Da 
mesma forma, poderá solicitar a eles que lhe entreguem os textos para correção e posterior reescrita.

ADEQUAÇÃO À PROPOSTA (2,0) 0,5 0,25 zero

1. O aluno escreveu um conto inspirado no texto Um problema difícil? 

2. Revelou as pessoas que ajudaram e o obstáculo superado?

3. Utilizou a primeira pessoa? 

4. O texto apresenta título?

TOTAL

CONTEÚDO (4,0) 3,0 2,0 1,0 0,8 0,5 0,2 zero

5. Progressão e coerência  

6. Riqueza e relevância de informações (revelação da 
ajuda, superação do obstáculo, uso da primeira pessoa, 
título).

TOTAL

COESÃO (2,0) 0,5 0,3 zero

7. Paragrafação (continuidade de ideias)

8. Pontuação

9. Vocabulário (adequação, riqueza, variação)

10. Construção de frases

TOTAL

NORMA-PADRÃO (2,0) 1,0 0,8 0,5 0,2 zero

11. Ortogra� a e acentuação

12. Demais aspectos gramaticais pertinentes ao ano

TOTAL

TOTAL GERAL
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Unidade 2 – Capítulo 2 – Respeito à diversidade 
Declaração

Em diferentes ambientes de nosso cotidiano nos deparamos com textos legais e normativos de 
importância nacional ou local, que envolvem direitos e deveres. Uma das declarações mais importantes 
que temos hoje é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi escrita após acontecimentos 
muito importantes para a sociedade, como as atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. 
Ele serviu para assegurar direitos a pessoas que não os tinham, além de defender a igualdade para to-
dos. A declaração reconhece todos os seres humanos como iguais e isso se aplica a todos os cidadãos. 

Declarações são pronunciamentos escritos utilizados por instituições, órgãos, escolas e universi-
dades para manifestar ou esclarecer algo. Geralmente, são escritas em papel timbrado, com data, local, 
assinatura, dados pessoais. A estrutura é muito simples: há título, corpo do texto, local e data, e, claro, 
a assinatura das pessoas responsáveis. Por se tratar de um documento oficial, a linguagem é formal. 
Nela se manifestam opiniões, explicações e conceitos.

O público-alvo dessa publicação são pessoas interessadas no que está sendo firmado, por exem-
plo, quando alguém faz um curso e precisa de comprovação que o concluiu, é necessário tirar uma 
declaração, ou seja, oficializar aquele ato ou acordo entre as partes.

Leia a seguir alguns trechos da Declaração dos Direitos Humanos, escrita em 1948.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948.

PREÂMBULO
Agora portanto a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos 

Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com 
o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre em mente esta 
Declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses di-
reitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, 
por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os 
povos dos próprios Países-Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

(...)
Artigo 1
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Artigo 4
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos 

serão proibidos em todas as suas formas.
Artigo 18
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse direito 

inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.

Artigo 24
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 

trabalho e a férias remuneradas periódicas.

Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm Fragmentos. Acesso em: 12 ago. 2018.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento muito importante para asse-
gurar os direitos das pessoas. Tendo isso em conta, responda às seguintes questões.
1. Qual foi a linguagem usada na Declaração? Justifique.

2. Para você, tendo como base os artigos escolhidos, qual a importância do documento? Cite 
uma situação do cotidiano para exemplificar.

3. Quem é o público-alvo da Declaração Universal dos Direitos Humanos?

4. Como se estrutura o texto da Declaração?

ATIVIDADES

Além desse tipo de declaração há a que usamos para declarar veracidade a algum fato. Por 
exemplo: 

DECLARAÇÃO

D ECL A R O para  os  f ins  q u e s e  f i zerem neces s ár ios  q u e o  a l uno

 (nome completo) 

concluiu o curso Hábitos de Estudo nesta unidade escolar: 

 (nome do local) 

s ituada à 

(endereço completo), com frequência de 100% durante o período de 26 de janeiro 

de 2008 a 31 de outubro de 2018.

Por ser verdade, firmo o presente.
 (local e data)

 (assinatura do emissor)
Diretor-Geral Escolar
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Após ler um trecho da Declaração do Direitos Humanos e a Declaração de conclusão de curso é a 
sua vez de criar uma declaração.

Imagine que você e seu grupo de amigos perceberam que algumas situações na rotina de sua escola 
poderiam ser diferentes, como a fila desorganizada para comprar lanche no horário do intervalo. Com 
base nisso ou noutros exemplos, vocês irão escrever uma declaração para a direção escolar declarando 
as ações que serão tomadas para que o problema deixe de existir. Lembre-se de usar os elementos 
estruturais pertinentes ao gênero textual trabalhado, como o preâmbulo e artigos. 

BOA PRODUÇÃO!

Proposta de produçãoProposta de produçãoC
T
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – 7º ANO – Declaração
As divisões da grade de correção correspondem a parâmetros básicos, mas são possíveis valores 

intermediários até o valor máximo do item. A condução do processo de correção e reescrita fica a cri-
tério do professor. Se preferir, poderá fazer uma primeira correção entre os próprios alunos, por meio 
de troca dos textos entre os colegas, solicitando, se necessário, que elaborem uma segunda versão. Da 
mesma forma, poderá solicitar a eles que lhe entreguem os textos para correção e posterior reescrita.

ADEQUAÇÃO À PROPOSTA (1,5) 0,5 0,25 zero

1. Escreveu uma declaração apontando uma situação escolar?

2. Revelou qual era o problema?

3. Utilizou a estrutura do gênero: preâmbulo e artigos? 

TOTAL

CONTEÚDO (4,5) 3,0 2,0 1,5 0,8 0,5 0,2 zero

4. Progressão e coerência  

5. Riqueza e relevância de informações (evidenciou a 
situação escolar, assunto da declaração, linguagem ad-
equada).

TOTAL

COESÃO (2,0) 0,5 0,3 zero

6. Paragrafação (continuidade de ideias)

7. Pontuação

8. Vocabulário (adequação, riqueza, variação)

9. Construção de frases

TOTAL

NORMA-PADRÃO (2,0) 1,0 0,8 0,5 0,2 zero

10. Ortogra� a e acentuação

11. Demais aspectos gramaticais pertinentes ao ano

TOTAL

TOTAL GERAL
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Unidade 2  – Capítulo 3 – Agenda 21 – 
compromisso de todos
Documento legal

Documentos são registros escritos em que se estabelecem normas ou se comprova um es-
tado, uma habilitação, um fato ou acontecimento. No Brasil e na maioria dos países do mundo os 
documentos servem para mostrar se alguém está apto ou não para exercer uma função, assumir 
um cargo, realizar uma viagem, um intercâmbio ou até mesmo se pode cumprir seus deveres como 
cidadão do país. Em função disso os documentos são muito importantes em nossa vida, pois com 
eles conseguimos provar informações e fatos. Por exemplo, ao fazermos a carteira de identidade 
estamos comprovando, juntamente aos órgãos competentes, que aquelas informações que cons-
tam ali são verdadeiras, como nome completo dado pelos pais, data e local de nascimento e até 
mesmo o nome da mãe e do pai. 

Quanto à estrutura, os documentos apresentam linguagem formal e, dependendo do modelo, são em 
1ª ou 3ª pessoa. É importante dar atenção ao que está sendo pronunciado. Há diversos tipos de documentos 
em circulação. Os mais usados são aqueles em que se confere título ou posse de algo, mas há também aqueles 
que regem o funcionamento de alguns órgãos, como os regimentos e estatutos. Neles são encontradas as 
normas e regras que devem ser seguidas para que a atividade prescrita ali aconteça. Tomemos como exemplo 
o regimento de uma escola. Nele constam normas que os alunos e pais que matriculam seus filhos devem 
seguir. É um conjunto de regras estabelecidas para facilitar o funcionamento do lugar. Regimentos 
podem ser usados em diversos outros locais além de escolas, como em condomínios e empresas. 

A seguir, leia alguns artigos do regimento interno do Clube de Xadrez da Associação Sanfranciscana 
de Xadrez.

Regras do campeonato, torneio e penalidades
Artigo I
Ética, respeito e compromisso como o Xadrez.
Na condução das partidas e em todo o transcurso de um torneio todos os participantes 

devem se conduzir dentro do maior respeito, não só perante os adversários, como também 
perante os membros da diretoria da ASSOCIAÇÃO SANFRANCISCANA DE XADREZ.

Artigo II
São Estatutos e regras dos jogos os seguintes procedimentos:
a) Faltar com o devido respeito ao adversário, usando linguagem deselegante, injuriosa 

de baixo calão e gestos obscenos.
b) Caluniar o adversário ou membros da administração dos torneios, atribuindo-lhe, sem 

a devida comprovação, fatos desonrosos ou de má conduta.
c) Proceder deslealmente de praticar atos de hostilidades contra o adversário.
d) Faltar com a verdade nas informações prestadas.
e) Desacatar o adversário, arbitragem ou diretor do torneio.
f ) Fazer comentários desairosos a respeito do nível enxadrísticos ou da qualidade dos 

lances dos adversários.
g) Eliminação do faltoso do quadro social da ASSOCIAÇÃO SANFRACISCANA DE XADREZ.
[...]
Artigo VI
Cada membro da Associação tem como obrigação e dever de conhecer o estatuto e o 

regimento interno da Associação Sanfranciscana de Xadrez.
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Artigo VII
Todo e qualquer anúncio no rádio, escrito ou televisionado tem que ser em nome da 

Associação Sanfranciscana de Xadrez, pela Diretoria.
Artigo VIII
O enxadrista pode usar o seu tabuleiro nos campeonatos e/ou torneios de Xadrez. Fica 

decidido que no sorteio das peças pretas e/ou brancas o primeiro jogador da mesa escolherá 
se fica com o tabuleiro que está na mesa ou aceita uma eventual troca do mesmo. Os tabuleiros 
e peças têm que ser oficial ou similar.

(...)
Artigo IX
Do direito à votação. Os sócios que estiverem em dia com as mensalidades com os clubes 

e os mesmos com Associação Sanfranciscana de Xadrez têm direito à votação. 
Fica estabelecido que:
Será comunicado nas reuniões onde será a próxima sessão ordinária ou extraordinária e 

caberá aos clubes informar aos seus associados.
Na votação dos sócios (não Diretoria), cada voto vale um ponto nas assembleias.
Na votação da Diretoria, cada voto vale dois pontos nas assembleias.
A DIRETORIA.

Disponível em: http://assocsanfranciscanadexadrez.blogspot.com/p/regimento-interno.html. Acesso em: 14 ago. 2018. Adaptado.

Após ler os artigos do Regimento Interno do Clube de Xadrez, responda às perguntas que 
seguem.
1. Como o regimento é dividido?

2. Qual é a linguagem utilizada?

3. Quem é o responsável pela elaboração do documento?

4. Para você, qual é a importância do Regimento para uma instituição?

ATIVIDADES
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As escolas geralmente ofertam diferentes atividades aos alunos. Uma das mais conhecidas é o 
Clube do Livro. Imagine a seguinte situação: sua professora está organizando um Clube do Livro e você 
ficou responsável por redigir o documento legal que irá regulamentar a participação e existência do 
Clube, ou seja, você irá escrever o Regimento Interno. 

O documento precisa ter:
• introdução: na qual se explica quem pode participar do Clube e como será seu funcionamento – 

dias e local; 

• regras para o funcionamento, com pelo menos três artigos; 

• assinatura. 

Lembre-se de que seu texto precisa ser claro e objetivo, para ser de fácil compreensão a todos e 
deve ter apenas aquilo que é essencial para que todos entendam o funcionamento do Clube. 

BOA PRODUÇÃO!

Proposta de produçãoProposta de produçãoC
T
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – 7º ANO – Documento Legal
As divisões da grade de correção correspondem a parâmetros básicos, mas são possíveis valores 

intermediários até o valor máximo do item. A condução do processo de correção e reescrita fica a cri-
tério do professor. Se preferir, poderá fazer uma primeira correção entre os próprios alunos, por meio 
de troca dos textos entre os colegas, solicitando, se necessário, que elaborem uma segunda versão. Da 
mesma forma, poderá solicitar a eles que lhe entreguem os textos para correção e posterior reescrita.

ADEQUAÇÃO À PROPOSTA (2,0) 0,5 0,25 zero

1. O aluno escreveu o regimento interno do Clube do Livro? 

2. Expôs as normas do Clube?

3. Utilizou a estrutura do gênero: introdução, artigos, assinatura? 

4. O texto apresenta linguagem adequada?

TOTAL

CONTEÚDO (4,0) 3,0 2,0 1,0 0,8 0,5 0,2 zero

5. Progressão e coerência  

6. Riqueza e relevância de informações (escrita do regi-
mento interno, normas do clube, estrutura do gênero, 
linguagem adequada)

TOTAL

COESÃO (2,0) 0,5 0,3 zero

7. Paragrafação (continuidade de ideias)

8. Pontuação

9. Vocabulário (adequação, riqueza, variação)

10. Construção de frases

TOTAL

NORMA-PADRÃO (2,0) 1,0 0,8 0,5 0,2 zero

11. Ortogra� a e acentuação

12. Demais aspectos gramaticais pertinentes ao ano

TOTAL

TOTAL GERAL
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