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Instruções
Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os
professores as avaliem.
Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las.
Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem
precisar copiar os enunciados e figuras.
TAREFA DE REVISÃO NÚMERO 3 – REDAÇÃO – PROFESSORA TÂNIA

Proposta de produção textual – ESCRITA CRIATIVA

Você sabe o que é a Nasa?

NASA (sigla em inglês de National Aeronautics and Space Administration –
Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) é uma agência do Governo Federal dos
Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas
de exploração espacial. Sua missão oficial é “fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e
exploração espacial”. A NASA foi criada em 29 de julho de 1958, substituindo seu
antecessor, o NACA – National Advisory Committee for Aeronautics (Comitê Consultivo
Nacional para a Aeronáutica). A NASA foi responsável pelo envio do homem à Lua (veja
projeto Apollo) e por diversos outros programas de pesquisa no espaço. Atualmente ela
trabalha em conjunto com a Agência Espacial Europeia, com a Agência Espacial Federal
Russa e com mais alguns países da Ásia para a criação da Estação Espacial Internacional.
A NASA também tem desenvolvido vários programas com satélites e com sondas de
pesquisa espacial que viajaram até outros planetas e até, alguns deles, se preparam para sair
do nosso sistema solar, sendo a próxima grande meta, que tem atraído a atenção de todos,
uma viagem tripulada até o planeta Marte, nosso vizinho.
(Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/NASA)

ATIVIDADE DE ESCRITA
Imagine que você foi convidado a ir a Marte a convite da NASA com a finalidade de
passar um dia inteiro lá e descrever tudo que vivenciou! Sim, eu sei que não temos a mínima
ideia de como é o lugar. Aí é que vai entrar sua imaginação para descrever essa incrível
viagem nunca realizada. Boa viagem!
• Letra legível (não exijo letra bonita, apenas letra possível de ser lida).
• À caneta.
• Dê um título.
• No mínimo, 15 linhas e, no máximo, 30 linhas.

Boa Sorte! Confio em você!

