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Atividade 1 - Redação
TEXTO I

O Pedro e o Lobo
O Pedro era um pastor. O seu trabalho era tomar conta das ovelhas enquanto pastavam. Contudo,
por vezes, ficava aborrecido por estar sozinho, sem ninguém com quem brincar e falar.
Um dia resolveu fazer uma brincadeira para se divertir.
Desatou a gritar:
- Lobo, lobo, socorro, está aqui um lobo!
Os fazendeiros que ouviram a gritaria desataram a correr para ajudar o Pedro a afugentar o lobo,
mas quando chegaram lá não havia lobo nenhum.
O Pedro fartou-se de rir, porém os fazendeiros não acharam piada nenhuma à brincadeira e foram-se embora.
No outro dia o Pedro resolveu fazer o mesmo.
Desatou a gritar:
- Lobo, lobo, socorro, está aqui um lobo!
Os fazendeiros correram para ajudar o Pedro, mas não havia lobo nenhum. O Pedro desatou a rir,
entretendo os fazendeiros ficaram zangados e disseram:
- Este menino pensa que não temos mais nada que fazer! e foram-se embora.
Passados uns dias os fazendeiros ouviram o Pedro a gritar:
- Lobo, lobo, socorro, está aqui um lobo!
E disseram uns aos outros:
- Não nos vamos deixar enganar. Hoje ficamos aqui.
O Pedro continuou a gritar, porque desta vez era mesmo um lobo que lhe estava a matar as ovelhas.
- Porque é que ninguém me ajudou? - perguntou o Pedro a chorar. Agora fiquei sem ovelhas.
Não te ajudamos porque pensávamos que era mais uma brincadeira - responderam os fazendeiros.
Moral da história: Nunca se deve enganar os outros
TEXTO II

TEXTO III
(...) Os pais ensinam os filhos desde cedo que mentir é muito feio. Que gente mentirosa é mal vista pela sociedade.
Mas vamos falar a verdade. O que mais existe no mundo é mentira (...) Mentir é considerado o quinto pecado capital,
mas quem já não teve de lançar mão desse recurso para se sair de uma situação complicada? Muita gente acredita que,
se for uma mentirinha inofensiva que não prejudique ninguém, não faz mal. Mesmo que isso funcione algumas vezes,
mais vale uma verdade dolorida do que uma mentira mal contada. (...)
O Diário do Norte do Paraná, 1.º/04/2005.

PROPOSTA
Produza um texto narrativo em que o conflito seja desencadeado por uma MENTIRA; além do conflito, o texto deverá ter
personagens e desfecho adequados ao tema.
ATENÇÃO:







Seu texto deve ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas
O foco narrativo deve estar em 3ª pessoa (narrador observador)
O texto deve ter título (procure ser criativo na escolha)
Faça a letra legível e use a caneta na folha de entrega
Não copie os textos motivacionais
RELEIA seu texto antes de entregá-lo
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