
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.B. “JORNALISTA GRANDUQUE JOSÉ” 

Rua Marechal Deodoro, 815 –Bairro Centro – Ribeirão Corrente - SP. CEP: 14445-000 - Fone: (16) 3749.1017 

Ato de Criação: Lei Municipal Nº 986, de 20 de março de 2008 

Email - granduquejose@educacao.sp.gov.br 

 

ESTUDO EM CASA – DISTANCIAMENTO SOCIAL COVID – 19  

ATIVIDADES DE REDAÇÃO – 8º ANOS  – 02 AULAS 

22ª SEMANA – DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2020. 

         Professoras: Isabel Delgado 

          Gislaine Reis 

Olá, pessoal! . 

Esta semana estudaremos matéria nova (Artigo de Opinião) 

--Correção das atividades referentes ao texto “Agricultura e Sustentabilidade”. 

--Leitura atenciosa dos texto e atividades. 

Na próxima sexta-feira, dia 18 de setembro, vocês me mandarão fotos das atividades 

realizadas. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês, a série e referente qual 

atividade, isso para que não haja confusão.  

 

GABARITO DAS ATIVIDADES  

 

1- Complete as lacunas: 

a) Apesar do Brasil ser um grande exportador de alimentos, a maior parte da _produção_ 

_brasileira_ é consumida internamente e o excedente é exportado. 

b) Além do café e do açúcar, o Brasil é reconhecido mundialmente por produzir em grande 

escala outros _alimentos_, fibras, energia_. 

c) Foi evitado o desmatamento, porque nas safras atuais de grãos há mais produção de grãos 

e uso menor de áreas plantadas. 

 

2- Marque (V) se for verdadeiro e (F) se for falso: 

a) ( V );  b) ( V ); c) ( F ); d) (  F); e) ( F). 

 

3) O sistema de Interação Lavoura e Pecuária Floresta agrega numa mesma área a 

lavoura, pecuária, bem como conserva os recursos naturais. Assim, este sistema 

aumenta a produtividade, melhora e conserva o meio ambiente, dentre outros benefícios. 

 
TEXTO EXPLICATIVO 

 

O artigo de opinião é um gênero que pertence à esfera jornalística/midiática, sendo 

recorrente em jornais, revistas (impressos e virtuais), blogs. Em linhas gerais, um artigo de 

opinião visa convencer outrem a respeito de um tema polêmico. Os temas costumam ser 

polêmicos e de relevância social. 



Neste gênero textual, como foi dito,  visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, 

necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos que podem gerar uma 

conclusão a respeito do assunto.  

É permitido flexionar verbos e pronomes na 1ª pessoa do singular Contudo muitos 

articulistas optam pela 3ª pessoa do discurso. 

Considerando as características dos veículos de publicação, o artigo de opinião é um texto 

geralmente curto, com linguagem direta, objetiva e formal. 

 
Atividades 2 

Agora, antes de ler o arigo de opinião “Paz Social” e realizar as atividades solicitadas, observe 

com atenção esta charge abaixo. 

Obs.: pombos brancos são os mensageiros da paz. 
 

 
Disponível no site: 
http://brasil.indymedia.org/images/2004/10/293457.gif 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/verbo-2.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronome.htm
http://brasil.indymedia.org/images/2004/10/293457.gif


Texto: PAZ SOCIAL 

 

Está provado que a violência só gera mais violência. A rua serve para a criança como 

uma escola preparatória. Do menino marginal esculpe-se o adulto marginal, talhado 

diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida.  

Por trás de um garoto abandonado existe um adulto abandonado. E o garoto 

abandonado de hoje é o adulto abandonado de amanhã. É um círculo vicioso, em que todos 

são, em menor ou maior escala, vítimas. São vítimas de uma sociedade que não consegue 

garantir um mínimo de paz social. 

      Paz social significa poder andar na rua sem ser incomodado por pivetes. Isso porque 

num país civilizado não existe pivete. Existem crianças desenvolvendo suas potencialidades. 

Paz é não ter medo de sequestradores. É nunca desejar comprar uma arma para se defender 

ou querer se refugiar em Miami. É não considerar normal a ideia de que o extermínio de 

crianças ou adultos garanta a segurança. 

      Entender a infância marginal significa entender por que um menino vai para a rua e não 

à escola. Essa é, em essência, a diferença entre garoto que está dentro do carro, de vidros 

fechados, e aquele que se aproxima do carro para vender chiclete ou pedir esmola. E essa é a 

diferença entre um país desenvolvido e um país de Terceiro Mundo. 

      É também entender a História do Brasil, marcada por um descaso das elites em relação 

aos menos privilegiados. Esse descanso é simbolizado por uma frase que fez muito sucesso 

na política brasileira: caso social é caso de polícia. 

      A frase surgiu como uma justificativa para o tratamento dado ao trabalhador no começo 

do século. Em outras palavras, é a mesma postura que as pessoas assumem hoje em relação 

à infância carente e aos meninos de rua. 

                      DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos 

no Brasil. 16. Ed. São Paulo: Ática, 1993. 

 

ATIVIDADES 2 

Após a leitura do texto atenta do texto, grifando as partes importantes de cada parágrafo, 

pesquisando as palavras que não conhece no dicionário, responda com suas palavras de 

acordo com as ideias e opiniões do autor. 

 

1- O que significa “paz social”? 

2- De acordo com a afirmação do escritor “a violência só gera violência”; responda as 

perguntas de letras “a” e “b” abaixo. 

a) Qual é o primeiro argumento do texto que apoia esta afirmação? 

b) No segundo parágrafo, qual foi o outro argumento apresentado pelo autor? 

3- O Brasil é um tipo de país subdesenvolvido e que existem crianças que vivem uma “infância 

marginal”? Por quê? 

5- Qual é a relação que há entre este artigo de opinião e a charge acima? 

 


