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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 2 – REDAÇÃO – PROFESSORA TÂNIA

EU, ETIQUETA
Em minha calça está grudado um nome
que não é meu de batismo ou de cartório,
um nome... estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida
que jamais pus na boca, nesta vida.
Em minha camiseta, a marca de cigarro
que não fumo, até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produto
que nunca experimentei
mas são comunicados a meus pés.
Meu tênis é proclama colorido
de alguma coisa não provada
por este provador de longa idade.
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
minha gravata e cinto e escova e pente,
meu copo, minha xícara,
minha toalha de banho e sabonete,
meu isso, meu aquilo,
desde a cabeça ao bico dos sapatos,
são mensagens,
letras falantes,
gritos visuais,
ordens de uso, abuso, reincidência,
costume, hábito, premência,
indispensabilidade,
e fazem de mim homem-anúncio itinerante,
escravo da matéria anunciada.
Estou, estou na moda.
Carlos Drummond de Andrade ANDRADE, C. D. Obra poética, Volumes 4-6.

Proposta de redação:

Este poema aborda um problema humano. Identifique esse problema e escreva um texto expondo sua
opinião sobre ele. Preferencialmente faça três parágrafos contendo introdução, desenvolvimento e conclusão.
Faça a redação em folha de caderno, porém a mesma terá que ser destacada para correção e posterior
devolução.

Bom trabalho!

