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Atividade 2 - Redação
Texto I
Na churrascaria
Toda família tem suas peculiaridades, e a minha não é diferente. Por exemplo, minha irmã não come carne, mas
isso não nos impede de ter longos almoços de domingo em churrascarias.
A situação já foi bem mais dramática. Quando nós éramos crianças teve um garçom que ficou
tão incomodado com o fato de a minha irmã não aceitar nada do que era oferecido e de haver apenas arroz, farofa e
batata frita em seu prato, que perguntou se ela não gostaria que ele trouxesse um ovo frito.
Hoje em dia as coisas estão bem menos restritas na dieta da minha irmã, mas o fato de ela comer a sua cota do
rodízio apenas em coxas e corações de frango continua a gerar os olhares mais estranhos nos garçons. Pelo menos ela
faz a alegria da classe menos favorecida, que ainda não tem gabarito para empunhar um espeto de picanha, ao aceitar,
por exemplo, um pouco do suflê de bacalhau, intacto até então.
Eu sinto ela deve estar preparando uma vingança. Um dia, ela vai nos convidar para almoçar fora e vai levar a
gente num restaurante de comida japonesa, e ainda vai poder dizer com toda propriedade que a vingança é um prato que
se como frio (e, às vezes, cru).
https://cronicasdeumapessoacomum.wordpress.com/category/minha-familia-louca/

Texto II
(...)
"Há vinte anos presenciei uma cena que modificou radicalmente minha vida. Foi num almoço com um
empresário respeitado e bem mais velho que eu. Ele era um dos poucos engajados no social, embora fosse pessoalmente
um workaholic.
O encontro foi na própria empresa, ele não tinha tempo para almoçar com a família em casa nem com os amigos
num restaurante. Os amigos tinham de ir até ele.
Seus olhos estavam estranhos, achei até que vi uma lágrima no olho esquerdo. Bobagem minha pensei, homens
não choram, especialmente na frente de outros. ”
(...)
http://www.cronicasclara.com.br/2010/08/importancia-da-familia.html

Texto III

Texto IV

Proposta: Escreva uma crônica com o tema: Convívio Familiar.
ATENÇÃO:






Seu texto deve ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas
O texto deve ter título (procure ser criativo na escolha)
Faça a letra legível e use a caneta no texto definitivo
Não copie os textos motivacionais
RELEIA seu texto antes de entregá-lo
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