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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.

Amizade Sincera
Renato Teixeira

A amizade sincera é um santo remédio
É um abrigo seguro
É natural da amizade
O abraço, o aperto de mão, o sorriso
Por isso se for preciso
Conte comigo, amigo disponha
Lembre-se sempre que mesmo modesta
Minha casa será sempre sua
Amigo
Os verdadeiros amigos
Do peito, de fé
Os melhores amigos

Não trazem dentro da boca
Palavras fingidas ou falsas histórias
Sabem entender o silêncio
E manter a presença mesmo quando ausentes
Por isso mesmo apesar de tão raros
Não há nada melhor do que um grande amigo
Proposta de redação: Artigo de opinião

O artigo de opinião é um gênero do discurso argumentativo que tem a
finalidade de expressar o ponto de vista do autor a respeito de um determinado
tema. A validade da argumentação é evidenciada pelas justificativas de posições
assumidas pelo autor ao apresentar informações e opiniões que se
complementam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivoargumentativas.
Suponha que você foi convidado por um jornal de circulação local para
escrever um artigo de opinião a respeito do tema A força da amizade na vida
humana. Seus argumentos devem explicitar um ponto de vista que valoriza a
amizade como fator positivo na vida das pessoas.
Seu texto deverá ser redigido de acordo com a norma culta da Língua
Portuguesa, com limite mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 (trinta) linhas.
Somente serão aceitos textos escritos com caneta esferográfica azul ou preta e
sem rasuras.

Bom trabalho. Confio em você!

