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APRESENTAÇÃO

Caros alunos,

Gostar de ler e escrever é uma conquista de cada um, você já deve ter
visto ou lido na escola, em livros e revistas alguns tipos de cartas.
Você já escreveu algum tipo de carta? Existem diferentes tipos de
cartas, e esta sequência de atividades foi preparada para você trabalhar os
vários tipos de cartas. Quando queremos alguma coisa temos que saber
pedir, ou mesmo quando precisamos defender nossos direitos temos que
saber reclamar.
Esse é um dos motivos pelos quais você precisa saber escrever e
argumentar bem uma carta. Este caderno de atividades foi desenvolvido
para ajudar você renovar e expandir cada vez mais sua aprendizagem e
capacidade de produção.
Por meio deste caderno você trabalhará

sete oficinas

todas

direcionadas com o tema carta, onde será realizado leituras, discussões e
produção.

Bom trabalho!

Prof. Terezinha

Oficina 01: Cartas no cinema e na literatura
04

Oficina 02: Um pouco de história
07

Oficina 03: Identificando gêneros textuais
10

Oficina 04: Reconhecendo tipos de cartas
13

Oficina 05: A estrutura e o conteúdo da carta de
reclamação
Oficina 06: Um pouco do estilo da carta de
reclamação
Oficina 07: Escrevendo sua carta

16
21
25

OFICINA 1 – CARTAS NO CINEMA E NA LITERATURA
Objetivo: Ler e inter-textualizar através do filme e do livro, a importância da
comunicação através do gênero carta.

Você já viu filmes que trabalham as cartas em seu conteúdo?
Que tal esse?

Você já leu o romance: Romeu e
Julieta, de Shakespeare?Descubra
se essa Julieta é a mesma do
romance inglês.

Cartas para Julieta é uma inspiradora
comédia romântica que se passa na
cidade de Verona (Itália), conhecida pela
famosa história de amor entre Romeu e
Julieta.

Sophie (Amanda Seyfried), uma aspirante
à escritora de revistas, e seu noivo Victor
(Gael García Bernal), um aspirante a
chefe de cozinha em seu próprio
restaurante, embarcam para uma lua-demel que não acontece. Ele, parece estar
mais preocupado em fazer contato com
fornecedores, enquanto ela deseja passear
pelos muitos lugares românticos da
cidade.
Destino ou não, Sophie conhece um
grupo de mulheres que responde às cartas
deixadas
na Casa
de Giulliete
(conselheira amorosa) e passa a
acompanhá-las. Num certo dia, ela
encontra uma carta de 1951 e a responde.
Inspirada pela resposta, a dona da carta,
Claire Smith (Vanessa Redgrave),
aparece disposta a reencontrar seu amor
perdido.
Acompanhada pelo seu neto Charlie
(Christopher Egan), a aventura acontece
em belas paisagens cheias de momentos
de muita alegria, grandes descobertas e
tristes desencontros. Nessa busca, uma
história de amor floresce entre Charlie e
Sophie, que passa a questionar-se sobre o
seu noivado e o significado do verdadeiro
amor.
http://www.guiadasemana.com.br/cartaspara-julieta

Agora vamos assistir o filme "Central do
Brasil" de Walter Salles.

O filme denuncia o analfabetismo presente
na realidade brasileira.. Direção: Walter
Salles. Elenco: Fernanda Montenegro,
Vinícius de Oliveira, Marília Pêra, Othon
Bastos, entre outros.
http://www.centraldobrasil.com.br/abertu_p.
htm

CONVERSANDO SOBRE O FILME
ATIVIDADE 1
a) Fale sobre a importância do gênero carta usada como único meio de
comunicação para contar acontecimentos, sentimentos e emoções entre os
personagens do filme.
b) Analise as diferenças entre registro formal e informal, mostrando como os
personagens do filme falam e como a protagonista escreve:
* O que o personagem da atriz Fernanda Montenegro faz?
* As pessoas que estão ditando as cartas são alfabetizadas?
c)É preciso saber ler e escrever para conseguir produzir uma carta?
d) Baseado nas informações levantadas no questionamento anterior a partir do
filme, faça um levantamento com os alunos sobre quais temas foram abordados
nas cartas ditadas pelos personagens no filme.
PARA PENSAR E RESPONDER:
Josué vai com sua mãe Ana até a Central do Brasil, onde Dora ganha sua
vida escrevendo cartas para pessoas que não sabem escrever, mas a maioria
delas nunca será levada até o Correio, ficando numa gaveta por muito tempo...
 Qual era a profissão de Dora no filme?
 Qual era a profissão original de Dora?

O
E

que terá feito Dora escrever cartas para as pessoas?
a atitude de Dora após prometer às pessoas que levaria as cartas ao
correio? Comente.
 Compare a utilização dos correios atualmente com a época em que se
passa o filme.
ATIVIDADE 2
“QUEM LÊ BEM, ESCREVE BEM”, essa frase se encontra em vários livros, e
sabemos que a boa leitura é o suporte para uma escrita significativa.
Agora vamos ler agora e interpretá-lo:
Ana Maria Machado é escritora, jornalista brasileira e ocupa a cadeira nº 1 da Academia Brasileira
de Letras. Foi eleita presidente para o biênio 2012-2013. Foi a primeira escritora de livros infantis a
f azer parte da ABL.http://www.ebiografias.net/ana_mariamachado

O livro conta a história de Pepe e seu avô, o
jardineiro José. O menino queria ficar brincando
em casa em vez de ir à escola e dizia para os
seus pais que tinha que ficar ajudando seu José.
Mas de vez em quando brigavam.
Um dia, o menino resolveu mandar uma carta
para seu José. Como não sabia escrever, pediu
ajuda a um escrevedor, enquanto trocava cartas
com o avô, Pepe fez grandes descobertas...
http://www.anamariamachado.com/livro/de-carta-emcarta

ATIVIDADES
a) Qual a significação da leitura em relação às correspondências escritas?
b) Qual a importância da leitura na comunicação oral e escrita?
c) Após ouvir a leitura, justifique a forma de comunicação utilizada pelo menino e
seu avô.
d) Qual o objetivo do menino ao escrever a carta?
e) Para quem o garoto escreve a carta? Quem você acha que são as pessoas
que irão respondê-la?
d) O que mudou na vida do garoto e de seu avô após o envio das cartas?

ATIVIDADE 3
INTERTEXTUALIZANDO
a) Faça uma análise entre o livro e o filme. Explore os elementos
apresentados em ambos os textos, como os analfabetos, o "escrevedor",
as cartas...
b) Destaque a abordagem feita sobre a carta nas relações afetivas.
c) O que os dois contextos têm em comum?

OFICINA 2 – UM POUCO DE HISTÓRIA
Objetivo: Conhecendo a história da comunicação entre os humanos.
Você sabe qual é a origem
das cartas?

COMO O HOMEM SE COMUNICAVA?

Na Pré-História o homem buscou se comunicar através de desenhos feitos na
paredes das cavernas. Através deste tipo de representação (pintura rupestre),
trocavam mensagens, passavam ideias e transmitiam desejos e necessidades.
Porém, ainda não era um tipo de escrita, pois não havia organização, nem
mesmo padronização das representações gráficas
Fonte: http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/historiadaescrita.htm

Na pré-história, mais exatamente no ano 3000 a.C, indígenas americanos
foram os primeiros a usar os sinais de fumaça como meio de expressão, para
se comunicarem de forma imediata, visto que ainda não tinha sido inventada
uma linguagem verbal. Era utilizado esteio para abafar o fogo e soltar a fumaça
em intervalos regulares
Fonte:http://www. anaelisaalbuquerque.blogspot.com

Código Morse
As mensagens são transmitidas por meio e intervalos de som (apito) ou luz (lanterna), podendo
ser captadas por diversos aparelhos, como, por exemplo, o rádiotelégrafo e o telégrafo. Esse
meio de comunicação foi muito utilizado por marinheiros durante o século XIX. O primeiro
registro de resgate marítimo depois de pedido de socorro utilizando o Código Morse ocorreu
em 1899, no Estreito de Dover. Com a invenção do telefone, no fim do século XIX, o Código
Morse caiu em desuso.

Pombo Correio
2900- a.C. Começa a ser usada uma das formas de se enviar dados mais
resistentes ao tempo: o transporte de mensagens com pombos correio. Os
registros mais antigos datavam do Egito de Ramsés II, mas até 2002 as aves
eram usadas como mensageiras pela polícia indiana.

Em 1455 o inventor alemão Johannes Gutenberg criou uma das maiores
contribuições para o mundo moderno. A tipografia permitiu que os textos, antes
manuscritos, fossem impressos a partir da elaboração dos tipos, letras móveis
produzidas em cobre e alocadas em uma base de chumbo onde recebiam a
tinta e eram prensadas no papel.

http://otemporeina.blogspot.com.br/2011/08/carta-de-um-apaixonado.html

Carta é objeto de correspondência, com ou sem envoltório, sob a forma de
comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer
outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário, de
acordo com a Legislação Brasileira.[1] A carta é o elemento postal mais
importante,é um meio de comunicação visual, constituída por algumas folhas
de papel fechadas em um envelope, que é selado e enviado ao destinatário da
mensagem através do serviço dos Correios. Nos primórdios da entrega das
cartas quem pagava a postagem era o destinatário e isso só se alterou com a
criação dos selos quando se passou a, previamente, o remetente colocar na
sobrecarta (envelope) a quantidade de selos correspondente ao porte (valor da
tarifa de serviço), garantido assim a entrega da carta ou a sua restituição no
caso de não ser encontrado o destinatário. Atualmente a carta vem sendo
substituída pelo e-mail que é a forma de correio eletrônico mais difundida no
mundo, mas ainda há pessoas que pelo simples prazer de trocar
correspondências físicas preferem utilizar o método da carta.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta

REFLETINDO UM POUCO
Atividade 1
a)Depois de 4000 a.C. surgiu a escrita cuneiforme com os sumérios, na Mesopotâmia.
Antes disso, a escrita de diversos povos e dos homens das cavernas era representada por
símbolos. Qual era o objetivo deles? Onde registravam? E quais materiais eles
utilizavam?
b)Qual a utilidade e por quem era usado o código Morse?
c)Que meio de comunicação os egípcios usavam para transportar as mensagens em
escrita hieroglífica para as regiões vizinhas ?
d)Antes do surgimento da tipografia com Gutenberg em 1455, os livros e textos eram
escritos a mão por monges e ilustradores, tornando a confecção lenta.Qual a vantagem
trazida pela tipografia?
e)A comunicação é fundamental entre as pessoas, ela passou por vários momentos
importantes para chegar a ser essencial ao homem. Sabemos que o e-mail substituiu a
carta. Mas, você ainda escreve carta? Em qual situação? Consegue ver algumas
características no ato de escrever ou receber uma carta, como:maior proximidade,
cheiro, palavras doces, etc, que não encontramos em um e-mail?

OFICINA 3 – IDENTIFICANDO GÊNE ROS TEXTUAIS
Objetivo: Reconhecer e identificar os diferentes tipos de gêneros textuais.

a)

Observe as imagens e reconheça a carta entre os gêneros
apresentados:

Texto – 01
a) Quando vemos esse tipo de
texto?

b) Qual a intenção do texto?

Texto – 02
a) A que tipo de texto a figura se
refere?

b) Você usa no seu dia a dia esse
tipo de texto? De que forma?

Texto – 03

a) Qual o objetivo do texto?

b) Você faz uso desse tipo de texto?
Quando?

Texto – 04

a) Você já usou esse tipo de texto?

b) Usamos este texto em quais
situações?

Texto – 05

a) Com que frequência você utiliza
esse tipo de texto?

b) Qual a finalidade desse texto?

Texto – 06

a) Este texto faz parte do seu dia a dia? Em
quais situações?

b) Você escreve textos como este?

b)

Vamos preencher o quadro abaixo para sabermos o nome desses textos?

QUEM
PARA
ESCREVE? QUEM?

COM QUAL QUAL O
OBJETIVO? MEIO QUE
ELE
CIRCULA?

QUAL O
NOME
DESSE
TEXTO?

Texto 1

Texto 2

Texto 3

Texto 4

Texto 5

Texto 6

c)Vamos ao laboratório de informática pesquisar sobre os gêneros abaixo e em
seguida completar o quadro:

Formas de solicitação por escrito na sociedade
Quem
Gêneros
Quem lê?
escreve?
Carta de solicitação
Bilhete de solicitação
Carta de reclamação
Carta de pedido de emprego
Abaixo assinado
Panfleto ou cartaz de solicitação
Mensagem: e-mail, sms

OFICINA 4- RECONHECENDO TIPOS DE CARTA
Objetivo: Reconhecer e interpretar diferentes tipos de carta.

Onde
circula?

Já vimos alguns tipos de cartas e algumas formas que o homem se utilizou
para se comunicar, agora vamos conhecer um tipo de carta em específico. Para
isso, leia atentamente os textos abaixo:

Texto 1
Campinas do Sul, 29 de Fevereiro de 2009.
Exmo(s). Senhor (es),
No último dia 05 de Fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na
Rua do equívoco, nº 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após
escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na
minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que
fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador
encomendado, no entanto, após ligar o aparelho na tomada constatei que o mesmo
emitia mais de 8 apitos e não funcionava.
Diante deste fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro
exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a
presente data continuo à espera.
O atraso na resolução do problema vem ocasionado vários transtornos ao meu
cotidiano. Por este motivo, demando que outro computador de mesma marca e
modelo seja entregue, sem falta, dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a
compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta.
Sem mais,
João da Silva.

Texto 2
Timbre da empresa
Dep. de vendas
Nº 02/09
Ao Diretor do Dep. de Faturamento
João Esleveriano da Costa
Recife, 08 de fevereiro de 2009.
Prezado Senhor,
Solicito a esse departamento, do qual V. Sª. é diretor, que tenha a gentileza de
enviar-me a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir
algumas vendas realizadas.

Antecipo-lhe meus agradecimentos, certo de que serei prontamente atendido, dada
a eficiência desta seção.
Subscrevo-me.
Cordialmente,
Antonie Bernardo da Luz.
Chefe do departamento de vendas.
Texto 3

Cara Jane,
Fiquei muito triste ao saber da morte de sua mãe. De certa maneira, porém,
foi um alívio saber que ela já não mais está sofrendo daquela maneira. Ela era uma
senhora encantadora, que nos cativou pela maneira simpática como nos recebia e
pelo interesse que demonstrava por nossa família. Tenho certeza de que todos
vocês sentirão muita falta dela. Estaremos pensando muito em você nas próximas
semanas. Se houver qualquer coisa que possamos fazer para ajudar, por favor,
ligue pra mim.
Com todo carinho,
Luísa.

Texto 4
Caro editor da revista "Meus filhos",
Ontem, ao ler o texto de Rosely Sayão, cheguei a conclusão que vivemos em
uma sociedade completamente superficial, onde as pessoas são julgadas e
classificadas de acordo com o que possuem e não pelo que de fato são. Considero
extremamente importante as observações feitas pela autora em relação aos
modismos lançados e impostos a nós diariamente. Estamos vivenciando uma época
onde até mesmo crianças são tratadas como consumidoras.
Essa realidade me preocupa muito, já que sou pai de dois adolescentes, e após
ler o texto ficarei atento a instruções para que as consequências desse paradigma
sejam menores em meus filhos.
Desde já agradeço pela atenção.
Leitor,
Rafael Rocha .

a) Após a leitura e interpretação dos textos preencha a tabela abaixo:
TEXTO 1

TEXTO 2

TEXTO 3

TEXTO 4

Onde
encontramos
esse texto?
Quem envia o
texto?
Para quem?

Com qual
finalidade?

b) Classifique- os tipos de texto:
a) Texto 1

(

) carta pessoal

b) Texto 2

(

) carta de reclamação

c) Texto 3

(

) carta do leitor

d) Texto 4

(

) carta de solicitação

c) Além das cartas que você acabou de ler, existem outros tipos de carta que
você conheça? Quais?






___________________
___________________
___________________
___________________

OFICINA 5– A ESTRUTURA E O CONTEÚDO DA CARTA DE
RECLAMAÇÃO
Objetivo: Aprender a organizar a carta de reclamação.

Leia atentamente o texto abaixo?

1

Munhoz de Mello, 21 de setembro de 2013.

2

Prezado José Ribeiro,

3 No que diz respeito ao pedido nº 13 realizado em18/09/2013, venho
manifestar meu descontentamento, pois a entrega do porcelanato estava
5 prevista para, no máximo, até o dia 20/09/2013. Ou seja, já se passaram 20 dias
6 no prazo limite de entrega e até o momento não recebi as mercadorias
7 adquiridas ou qualquer explicação consistente sobre o ocorrido. Dessa forma,
8caso o pedido não seja entregue até o dia 20/10/2013 a compra deve ser
9considerada cancelada, ficando desde já, solicitada a 10restituição dos valores
10pagos.
11 Dessa forma, venho solicitar o cancelamento 11imediato do pedido,
12pois já desisti da compra em função do descumprimento do 12prazo de entrega,
13de modo que requeiro a restituição dos valores pagos.
4

14 Aguardo

resposta,

15 Severino

Pontes Pimenta.
16 (41) 99856963

a)Você já precisou escrever uma carta para reclamar sobre algo? Em que
situação?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) Quem escreveu a carta e para quem?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) Com que finalidade a carta foi escrita?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d)Vamos reconhecer as partes da carta e o objetivo de cada uma delas?
 LINHA 1: ________________________________________________________
OBJETIVO:________________________________________________________
 LINHA 2: ________________________________________________________
OBJETIVO: _______________________________________________________
 LINHAS.3,4,5:____________________________________________________
OBJETIVO:________________________________________________________
 LINHAS ,6,7: _____________________________________________________
OBJETIVO:_______________________________________________________
 LINHAS8,9,10: ____________________________________________________

OBJETIVO:_______________________________________________________
 LINHAS 11,12,13 : _________________________________________________
OBJETIVO:_______________________________________________________
 LINHA 14 :_______________________________________________________
OBJETIVO:_______________________________________________________
 LINHA 15 :_______________________________________________________
OBJETIVO:_______________________________________________________

CONVERSANDO SOBRE O ASSUNTO
e) Agora que você viu como a carta se organiza e sua finalidade, vamos
pensar um pouco sobre os conteúdos possíveis de uma carta de
reclamação. Vamos fazer isso de acordo com alguns lugares em
específico. Para cada lugar abaixo, faça uma lista de possíveis
reclamações que você poderia fazer?

ESCOLA

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

CELULARES

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

NOSSA CIDADE

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

f) Além desses locais e produtos, você se lembra de um outro produto que
normalmente as pessoas fazem reclamação? Cite quais lembrar.

1-

234-

PRODUTOR DO TEXTO – alguém que sente lesado, que se sente com
direito de reclamar algo. Quando publicada em jornal, pode acontecer do
editor do jornal falar pelo reclamante.
DESTINATÁRIO – pessoa/ instituição que lesou o reclamante;
OBJETIVO: reclamar, reivindicar, exigir para conseguir o que está sendo
reivindicado. Intenção de resolver o problema da vítima.
CONTEÚDO - reclamações, queixas, denúncias contra pessoas, empresas
ou serviços públicos.

*** VOCÊS JÁ SABIAM COMO PREENCHER CORRETAMENTE O ENVELOPE
UTILIZADO PARA ENVIAR CARTAS?

a) Treine seu aprendizado: ( Entregar um envelope a cada aluno). Lembrando que
seu destinatário será alguém da sua família, ou um amigo (a).

OFICINA 6 –
RECLAMAÇÃO

UM

POUCO

DO

ESTILO

DA

CARTA

Objetivo: Conhecer algumas marcas do estilo da carta de reclamação
Vamos relembrar a estrutura da carta de reclamação?

DE

Local,data.
Vocativo,
Corpo: - apresentação
- socialização
-argumentação
-apresentar causas e justificativas
- solução
- retomada do interlocutor
Despedida,
Assinatura.

Características
 1ª pessoa;
 Identifique o objeto alvo de reclamações, suas causas e justificativas para
convencimento de que sua reclamação é pertinente;
 Coloque-se no lugar do interlocutor e adiante os contra-argumentos que ele
poderia dar, logo em seguida, refute esses contra-argumentos.
 Indique as sugestões que poderão ser tomadas justificando sua coerência e
pertinência;
 Agradeça e se despeça;

Aprendendo mais
Agora você vai aprender a adequar a linguagem de acordo com a pessoa
para quem escreverá e de acordo como você se posicionará na carta

Conhecendo o interlocutor e o emissor
Por quê?

Quando escrevemos uma carta para a mamãe, pensamos apenas nela
como quem receberá a nossa carta, isto é, a destinatária. Dessa forma, quando
iniciamos a carta, utilizamos “Querida mamãe”, ou outro adjetivo mais pessoal
com o qual queiramos chamá-la. Por isso, cada carta terá uma linguagem
diferente em função do interlocutor (para quem escrevemos).
Vamos entender melhor?
Se você fosse escrever uma carta de reclamação ao presidente no nosso país,
como o chamaria no início de seu texto?

( ) Querido Presidente
( ) Vossa Excelência
( ) Amigo Presidente
( ) Caro Presidente
( ) Prezada Presidenta
Obs: Este pronome de tratamento “presidenta” também está sendo utilizado no
momento.
Pronomes de tratamento e vocativo
Perceba que existem pronomes de tratamentos que podemos utilizar para iniciar o
nosso texto, como pode- se observar no quadro abaixo
1. AUTORIDADES DE ESTADO
Civis
Pronome de tratamento

Abreviatura
a

Usado para

Vossa Excelência

V. Ex.

Presidente da República, Senadores da
República, Ministro de Estado,
Governadores, Deputados Federais e
Estaduais, Prefeitos, Embaixadores,
Vereadores, Cônsules, Chefes das Casas
Civis e Casas Militares

Vossa Magnificência

V. M.

Reitores de Universidade

Vossa Senhoria

V. S.ª

Diretores de Autarquias Federais,
Estaduais e Municipais

Judiciárias
Pronome de tratamento

Abreviatura
a

Usado para

Vossa Excelência

V. Ex.

Desembargador da Justiça, curador,
promotor

Meritíssimo Juiz

M. Juiz

Juízes de Direito

Militares
Pronome de tratamento

Abreviatura

Usado para

Vossa Excelência
Vossa Senhoria

a

V. Ex.
a

V. S.

Oficiais generais (até coronéis)
Outras patentes militares

2. AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS
Pronome de tratamento

Abreviatura

Usado para

Vossa Santidade

V. S.

Papa

Vossa Eminência
Reverendíssima

V. Em.ª Revm.ª

Cardeais, arcebispos e bispos

Vossa
Reverendíssima

V. Revmª

Abades, superiores de conventos, outras
autoridades eclesiásticas e sacerdotes em

geral

3. AUTORIDADES MONÁRQUICAS
Pronome de tratamento

Abreviatura

Usado para

Vossa Majestade

V. M.

Reis e Imperadores

Vossa Alteza

V. A.

Príncipes

Pronome de tratamento

Abreviatura

Usado para

Vossa Senhoria

V. S.ª

Dom

Doutor

Dr.

Doutor

Comendador

Com.

Comendador

Professor

Prof.

Professor

4. OUTROS TÍTULOS

TENHA CERTEZA:
EXISTEM OUTROS PRONOMES DE
TRATAMENTO, SIM! E PODEMOS
INVENTÁ-LOS!

Existem outros pronomes de tratamento para iniciar cartas e o uso deles
também depende da situação e do objetivo da carta. Vamos pensar em alguns
pronomes:
Carta para a família:_____________________________
Carta para amigos da escola:______________________
Carta para o Papa:_______________________________
Carta para um Reitor de uma universidade_______________________
Carta para um professor:______________________________________
Carta para um juiz de Direito:___________________________________
Carta para uma outra criança desconhecida:______________________

Carta para alguém desconhecido:_______________________________

OFICINA 7 – ESCREVENDO SUA CARTA DE RECLAMAÇÃO
Primeiro vamos assistir o vídeo sobre alimentação escolar, disponível no site
http://www.youtube.com/watch?v=rGnoHrBuG5o
PRESTE ATENÇÃO.

PREPARANDO SUA ESCRITA

Agora é com você...
De acordo com o vídeo, você também recebe a merenda escolar. Você gosta do cardápio
oferecido? Que reclamações você tem sobre sua merenda escolar?
Escreva uma carta de reclamação para o diretor de sua escola sobre o que você não
concorda em relação a merenda servida na sua escola diariamente.

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

O material didático produzido será apresentado, primeiramente, à direção e equipe
pedagógica da escola. Depois, por meio de uma conversa informal aos alunos. A sequência
didática será desenvolvido em “Oficinas”, sendo divididas em sete oficinas que terão a
duração de trinta e duas aulas.
Nas oficinas serão trabalhados os gêneros epistolares com o tema “Estratégias de
leitura para o gênero carta”.
O professor reproduzirá o material didático para cada aluno. Os filmes, vídeos e
imagens serão apresentados no Data- show. Durante o trabalho utilizaremos o laboratório
de informática para que os alunos pesquisem e explore a tecnologia sobre os vários gêneros
discursivos.
Durante a apresentação do trabalho com os gêneros discursivos é importante que o
professor motive os alunos a lerem, a atualizarem e refletirem seus conhecimentos
ajudando-os assim em suas conclusões. O professor será o mediador de todo o processo de
leitura e produção, ou seja

de ensino aprendizagem como todo. Para motivá-los ao

trabalho iniciaremos falando sobre filmes e o um livro de Ana Maria Machado.
Primeira oficina: Cartas no cinema e na literatura. Falaremos sobre cartas em
filmes e em livros, faremos uma discussão

sobre o o filme “Cartas para Julieta” em

seguida os alunos serão levados a sala de vídeo para assistir o filme “Central do Brasil”,
onde faremos discussões e atividades de interpretação. Dando continuidade será realizada
a leitura do livro “De carta em carta” dando ênfase a importância da comunicação através
do gênero carta e para finalizar a oficina trabalharemos com questões de intertextualização.

Segunda oficina: Um pouco de história. Nessa oficina o aluno terá oportunidade de
conhecer a historia da comunicação em diferentes momentos. Será utilizado o data-show
onde apresentaremos textos e figuras que marcam a época. Também será

utilizado o

laboratório de informática para pesquisa sobre os gêneros solicitados.
Terceira oficina: Identificando e reconhecendo os diferentes tipos de gêneros
textuais. Oportunizar a leitura e interpretação de diferentes textos que vivenciamos em
nosso dia a dia.

Quarta oficina: Reconhecendo diferentes tipos de cartas. Através da leitura, o
aluno juntamente com a professora fará o reconhecimento dos diferentes textos e fixando
com as atividades propostas.
Quinta oficina: Estrutura e o conteúdo da carta de reclamação. Trabalharemos a
organização da carta de reclamação através de textos, atividades de fixação será entregue a
cada aluno um envelope para ser preenchido.
Sexta oficina: Um pouco de estilo da carta de reclamação. Nessa oficina
trabalharemos algumas marcas do estilo da carta de reclamação, especificando cada parte
da carta. Será apresentado aos alunos também, algumas marcas linguísticas da carta, sendo
os pronomes de tratamento, para que os mesmos saibam utilizar adequadamente os
interlocutores.
Sétima oficina: Escrevendo a sua carta de reclamação. Para conclusão dos
trabalhos os alunos irão produzir uma carta de reclamação, onde será apresentado um vídeo
sobre alimentação escolar, e faremos discussões comparativas sobre o que assistiram no
filme e a realidade da escola. Tendo assim embasamento argumentativo para a produção de
sua carta de reclamação.
Portanto, nesta sequência didática o trabalho proposto pelo professor será de formar
leitores críticos que saibam compreender e reconhecer os diferentes tipos de cartas que
circulam no nosso meio e assim estar apto para utilizá-las no seu dia a dia.
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