
 
 

ROTEIRO DE ESTUDO E PROPOSTAS DE REDAÇÃO PARA A RECUPERAÇAO – KAMILA 

 
OBJETIVO: Este roteiro tem por objetivo orientar seus estudos, para que possa ter uma visão 

mais ampla das questões da avaliação.  

A seguir, apresento o conteúdo que será abordado na avaliação de Redação. 

Conteúdo: Texto teatral e suas características 

Atenção! O aluno deverá fazer as produções das propostas a seguir em folha oficial. 

 
 

PROPOSTA 01 

Leia um trecho desta peça teatral, que conta a história de Nita, uma menina esperta e curiosa. 

Em uma de suas aventuras, conhece o País dos Prequetés, um lugar onde tudo é permitido. Mas, 

ela acaba descobrindo que também nesse lugar não é possível viver sem regras.  

 
Texto  

(Quando as luzes vão se acendendo, Juca, Zé, Lucinha, Chico e Nita estão começando sua 

brincadeira, e vão subindo o tom de voz na medida em que a luz vai ficando mais forte.)  

JUCA — Bento-que-bento-é-o-frade!  

TODOS — Frade!  

JUCA — Na boca do forno!  

TODOS — Forno!  

JUCA — Cozinhando um bolo!  

TODOS — Bolo!  

JUCA — Fareis tudo que seu mestre mandar?  

TODOS — Faremos todos!  

JUCA — E quem não fizer?  

TODOS — Levará um bolo...  

JUCA — Então... (hesita e pensa) cada um imita um bicho sem barulho...  

(Todos começam a cumprir as ordens. Zé faz logo um macaco, imediatamente reconhecível. 

Enquanto é cumprimentado por Juca, os outros vão aos poucos prosseguindo e sendo 

identificados.)  

JUCA — Isso, Zé. Seu macaco está mesmo bem macacal. E foi o primeiro. Ganhou.  

ZÉ — Agora é minha vez de ser o mestre.  



JUCA — É... Mas, calma. Ainda faltam os outros. Olhe ali o Chico dando uma de galo. E Lucinha 

parece uma pata, meio esquisita. Que é isso, hein, Lucinha?  

LUCINHA — É uma pata choca. Daquelas bem chocas mesmo. De choquice chocolatada.  

ZÉ (implicante) — Chocante!.  

JUCA — Não brinca, Zé. Serve, Lucinha. E você, Nita? Não tá fazendo nada?  

(Todos ficam quietos e olham para Nita)  

MACHADO, Ana Maria. “No país dos Prequetés”. In: Hoje tem espetáculo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. p. 87. 

AGORA É A SUA VEZ 

Transforme a peça teatral lida em um texto narrativo. 

Lembre-se que aos reescrever o texto lido no formato de narrativa, você terá de eliminar as 

rubricas e o nome dos personagens no início das falas. Mas, atenção: não mude a história nem 

acrescente fatos que não fazem parte do texto. 

 

Quando terminar de produzir, volte e leia seu texto, fazendo a seguinte revisão: 

 Os parágrafos foram iniciados com letra maiúscula e com distância de margem? 

 Foram utilizados os sinais de pontuação? 

 As palavras estão escritas corretamente? 

 Usou letra maiúscula para nomes próprios? 

 Anunciou a fala das personagens com travessão? 

 A letra da sua produção está legível? 

 

PROPOSTA 02 

As festas da minha vida 

Eu sempre gostei de festas. 

E na minha casa havia sempre festas muito bonitas. Minha mãe sempre dizia que sem as 

festas a vida perderia a graça. 

(...) 

Mas na festa de junho fazíamos fogueiras enormes, soltávamos fogos à vontade – coisa 

que meu pai nunca aprovou muito, ele vivia apavorado que alguém se queimasse – e fazíamos 

grandes quantidades de bandeirinhas para enfeitar o quintal. Comíamos pipoca, pé de moleque, 

canjica, e os grandes tomavam quentão. 

 (ROCHA, Ruth. As festas da minha vida. In: Hoje é dia de festa! São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2006, p. 33.) 

AGORA É A SUA VEZ 

Leia o trecho: 

“Mas na festa de junho fazíamos fogueiras enormes, soltávamos fogos à vontade – coisa que 

meu pai nunca aprovou muito, ele vivia apavorado que alguém se queimasse – e fazíamos 

grandes quantidades de bandeirinhas para enfeitar o quintal.” 



A partir desse trecho, crie uma cena teatral apresentando o um diálogo entre a filha e o pai 

durante a festa no momento de soltar os fogos de artifício. Suas ideias devem seguir este roteiro: 

a) Imagine e conte como o pai via as festas juninas em sua casa. 

b) Escreva o que o pai dizia ao ver as crianças soltando fogos de artifício. 

c) Imagine o pai contando o que as crianças faziam nessa festa. 

d) Invente como foi o final dessa festa.   

 

PROPOSTA 03 

Observe a tirinha abaixo: 

 
É HORA DE PRODUZIR!!! 

 

COMBATE AO BULLYING 

Imagine que você presenciou uma cena de bullying ocorrendo no pátio de sua escola 

durante o intervalo das aulas.  

Crie uma pequena peça teatral, ou seja, uma cena que retrate a situação (o fato).  

Apresente a fala dos personagens defendendo o direito dos colegas e o respeito às 

diferenças. No final do diálogo, o personagem que sofreu o bullying te agradecerá pela boa 

atitude e retomará sua autoestima.  

ORIENTAÇÕES: 

 Como você escreverá uma cena curta, crie no máximo três ou quatro personagens. 

 Seu texto deverá conter o mínimo de 25 e o máximo 30 linhas. 

 Não se esqueça de que no texto teatral a história vai sendo contada através do diálogo. Use as 

rubricas para informar o leitor sobre o cenário onde se passa a história e a atitude dos 

personagens. 

Revisão do texto 

Ao terminar o texto, releia-o inteiro e verifique se: 

 Os sinais de pontuação estão corretos e contribuem para expressar os sentimentos das 

personagens; 

 A orientação nas rubricas deixa claro como as personagens, ao serem representadas, deve 

agir; 

 A grafia das palavras está correta. Caso tenha dúvida, consulte um dicionário ou pergunte ao 

professor.  

 Letra maiúscula no início do texto.  

 Travessão antes das falas.  


