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Recado do professor: 
 

Caros alunos, 
O momento pelo qual nosso mundo está passando, às vezes, pode nos deixar muito aflitos, mas, com 

pensamento positivo, calma e boas ações de prevenção, venceremos essa situação. Nós, professores, estamos com 
saudade do nosso dia a dia em sala de aula e da alegria de vocês. Então, em conjunto, preparamos algumas atividades 
para que vocês mantenham o foco nos estudos. Em breve, estaremos juntos novamente! 
 

Com carinho, 
Jéssica, Millena, Nelson e Priscila. 

 
DISCIPLINA: Redação 
Professores: Jéssica Ponce (Benfica), Millena Mesquita e Nelson Castro (Boa Viagem), Priscila Teixeira 
(Caruaru) 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
Capítulo 2 – Texto Teatral (Tópicos 3 e 4 do Basis) 
 
Estratégia de estudos:  

 Estudo, leitura e resolução dos exercícios a seguir: 
- Tópico 3 – Procedimentos de escrita de texto teatral – p. 358 à 366; 
- Tópico 4 – Encenação teatral – p. 367 à 374. 
 
Sugestão de filme:  

 O Auto da Compadecida (2000) 
 
Sugestões de livros:  

 Romeu e Julieta – William Shakespeare 

 O santo e a porca – Ariano Suassuna 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 Acessar o FLIPPED-CLASSROOM de abertura do Capítulo 2. 

 Acessar, por meio do QR-code da Atividade Conectada da página 375, vídeo com orientações sobre produção de 
roteiro de peça. (Apenas assistir, não realizar a atividade por enquanto.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=EDZGmPM9shI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EDZGmPM9shI
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
Capítulo 1 – Projeto de texto dissertativo-argumentativo (Slides disponibilizados na área restrita) 
Capítulo 2 – Texto Teatral (Tópicos 1 e 2 do Basis) 
 
Estratégia de estudos:  

 Revisar os exercícios dos tópicos 1 e 2 (Capítulo 2 do Basis) 

 Fazer exercícios complementares de produção de texto e questões propostas no material sobre texto dissertativo-
argumentativo. 

 Pesquisar sobre o tema: A IMPORTÂNCIA DO TEATRO NA SOCIEDADE. 
 
Sugestão de filme:  

 Romeu e Julieta (2013) 
 
Sugestão de livro:  

 Os saltimbancos - Sergio Bardotti e Luis Enríquez Bacalov. Adaptação de Chico Buarque 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/estrutura-texto-dissertativo.htm 

 https://www.youtube.com/watch?v=ltNf2w6NPfQ  

 https://www.youtube.com/watch?v=0Ohm3EvJBkE 

 https://www.youtube.com/watch?v=SuNeBtqs15k 
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