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Resolução comentada1
Atividade 1: É português formal ou informal?
Situação social
Em uma balada, com amigos...
Em um seminário na escola...
Em um churrasco em família...
Para pedir um favor a um
desconhecido...
Para desmarcar um combinado com um
amigo...
Para desmarcar um combinado com a
mãe de um amigo...

Português formal ou informal?
Muito informal
Formal
Muito informal
Geralmente mais formal
Informal
Geralmente mais formal

Comentário: Perceba que, dependendo do contexto específico, a mesma situação pode ser mais
formal ou mais informal. Por exemplo, ao se ter mais intimidade com a Mãe de um amigo, pode
ser que a conversa se torne menos formal, mas por uma questão de respeito, ainda sim a
tendência é que a linguagem usada seja mais formal do que ao falar com seus amigos.
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Atividade 2: Proposta de produção textual
Texto 1 – modelo de mensagem para colegas a partir da proposta textual.
Falaa, pessoal! Beleza?
A galera do clube de protagonismo juvenil se reuniu pra discutir a ideia de transformar o
gramado da escola em campo de futebol e a gente decidiu fazer uma carta pro diretor com a
proposta. Achamos que a ideia é legal e fácil de fazer. A gente vai correr atrás pra fazer um
projeto em que os alunos mesmos sejam responsáveis pelo desenvolvimento da ideia.
Quem aí tem interesse de colar com gente nesse projeto?
Inté!

Texto 2 – modelo de carta para diretor a partir da proposta textual.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Senhor Diretor José Garcia,

Nós do Clube de Protagonismo Juvenil nos reunimos recentemente para discutir a ideia
de tornar o espaço gramado desta escola em um campo de futebol e chegamos à conclusão de
que a ideia é possível e de fácil implementação. Por este motivo, e considerando que a sua
gestão preza por um trabalho colaborativo na escola, vimos por meio desta carta solicitar seu
apoio e autorização para executarmos juntos essa ideia. Por esperarmos uma resposta positiva,
gostaríamos de marcar um momento para apresentarmos um projeto de execução do que estamos
propondo.

Atenciosamente,
Clube de Protagonismo Juvenil
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