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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.

Leia atentamente os textos abaixo.
Texto 01
“Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem
leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever - inclusive a sua própria
história.” (Bill Gates)
Texto 02
Ler devia ser proibido
Pensando a respeito acho que ler devia ser proibido. Nada contra quem
lê, mas de certas coisas não se dúvida e ler não é nada bom.
A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade. A leitura tira o
homem de sua vida pacata e o transporta a lugares nada convencionais.
Para uma criança o perigo é ainda maior porque ela pode crescer
inconformada com os problemas do mundo e querer até mudá-lo. Dá pra
imaginar?
E outra coisa, ler pode estimular a criatividade e você não quer uma
criancinha bancando o geniosinho por aí, quer?
Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente e ia ser uma
confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece.
Nada de vagar pelos caminhos da imaginação, simplesmente porque leu
um bom livro.
Há quem diga que ler engrandece, mas eu não conheço um caso sequer.
Quer um conselho? Silêncio! Ler só serve aos sonhadores e sua vida não
é uma brincadeira!
Cuidado! Ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas.
(Campanha de Incentivo à leitura)

Texto 03
“Se foi tão nobre a invenção do barco que leva de um lugar a outro as riquezas
e os prazeres da vida e comunica entre si as regiões mais distantes para que
compartilhem seus diversos produtos, muito mais deve-se exaltar aos livros que,
como os navios, atravessam os extensos mares do tempo e permitem aos
homens participar da sabedoria, das luzes e dos descobrimentos das idades
mais remotas.” (Francis Bacon)
Gênero textual - Conto
Escreva um conto em que o hábito de leitura tenha revolucionado a vida do
narrador.

Instruções:
1. Dê um título para sua redação.
2. Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação.
3. Mínimo de 15 e máximo de 30 linhas.
4. Escreva em folha de caderno, porém a mesma será destacada e entregue
para correção e devolução.

