
10 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE LETRAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS (PROFLETRAS) 

 

 

 

 

AMANDA DE OLIVEIRA NEVES SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE LEITURA E ESCRITA DE CAMPANHAS COMUNITÁRIAS: UM 

MEIO DE ATUAÇÃO SOCIAL EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA CIDADANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2019  



11 

AMANDA DE OLIVEIRA NEVES SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE LEITURA E ESCRITA DE CAMPANHAS COMUNITÁRIAS: UM 

MEIO DE ATUAÇÃO SOCIAL EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA CIDADANIA 

 

 

 

 

Material didático criado para o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa 
apresentado ao Programa de Mestrado 
Profissional em Letras – PROFLETRAS – 
da Universidade Federal da Bahia, como 
requisito para obtenção do título de Mestre 
em Letras. 
 
 
Orientadora: Prof. Dra. Raquel Nery Lima 
Bezerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR-BA 

2019  



12 

1 ATIVIDADE Nº 01 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………………………………. EIXO…… DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 
ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

Leia as campanhas comunitárias a seguir. 

 

1- Qual linguagem, quanto ao nível, foram empregadas na campanha: a 

linguagem formal ou informal? 

2- Qual das duas é mais adequada para atingir a intenção do texto? Explique. 

3- Nos textos, há alguma palavra que você desconhece o significado? Pesquise 

o significado dessa palavra. 

4- Releia a frase da primeira campanha: “O amor não tem cor, nem idade!”. 

Nela, há emprego de linguagem conotativa ou denotativa? Explique. 

5- Tendo em vista sua resposta anterior, explique a mensagem que tal frase 

transmite, tendo em vista a intenção do texto. 

6- Observe a linguagem empregada na segunda campanha: não há presença 

de termos no sentido conotativo. Explique por que o locutor do texto fez essa opção. 

7- Quem é o locutor da campanha? 

8- Qual a importância do locutor na sociedade? É um ente público? Que 

representa um dos três poderes? É uma associação? Uma ONG? 

9- Quem é o público-alvo das campanhas analisadas? 

10- Propósito comunicativo do texto (para que ele foi escrito)? 
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11- Em que situação o texto foi escrito? Qual o contexto de produção? 

12- Identifique os elementos textuais (elementos de coesão/coerência). 

13- Identifique o gênero (características, composição, intencionalidade 

discursiva).  

14- Na frase “Adote essa ideia!”, o verbo em destaque indica uma certeza, uma 

suposição ou uma ordem?  

15- Por que esse tipo de verbo é o mais adequado para campanhas 

comunitárias? Explique. 

16- Qual a relação que há entre a parte verbal e a parte não verbal dos textos? 

17- Em sua opinião, o texto teria o mesmo impacto sem a imagem? Por quê? 

18- A primeira campanha aborda sobre adoção de crianças e a segunda sobre 

o uso do cinto. Nas duas campanhas comunitárias qual direito é defendido? Pesquise. 

19- Na primeira campanha, há uma crítica no processo de adoção de crianças. 

Infira: Que crítica é essa? 

20- Em sua opinião, as campanhas comunitárias são criativas? São 

conviventes? Por quê? 
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2 ATIVIDADE Nº 2 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………………………………. EIXO…… DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 
ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

CAMPANHA COMUNITÁRIA = CIDADANIA 

 

Nesta unidade, analisaremos as campanhas comunitárias. Elas têm por 

objetivo orientar e esclarecer a população em geral e convencê-la a colaborar com 

uma determinada causa. Elas podem se referir a um comportamento: jogar lixo no lixo, 

não desperdiçar água ou energia elétrica, fazer a coleta seletiva, atravessar na faixa, 

etc. Podem pedir ajuda solidária da população para resolver um problema: doar 

agasalhos, brinquedos, sangue, etc. Podem também ser uma campanha relacionada 

à saúde e à segurança: vacinação, alimentação saudável, parar de fumar, beber e não 

dirigir. As campanhas podem alertar a população para denunciar violações aos 

direitos humanos ou ao meio ambiente, como as campanhas que denunciam o 

trabalho infantil, maus-tratos aos idosos, às crianças, o bullying, tráfico de animais etc. 

A campanha comunitária é um gênero muito importante, pois ajuda a população 

a ser mais consciente dos seus direitos e deveres. Ajuda a população a ter uma vida 

digna e participativa na sociedade. Esse é o objetivo da campanha: beneficiar a vida 

da comunidade. 

Ao analisar as campanhas comunitárias, você, aluno da EJA, vai conquistar 

mais ferramentas para se tornar um cidadão que escreve a própria história. 
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COMO FAZER A CAMPANHA COMUNITÁRIA? 

 

LINGUAGEM: 

 

 

 

 

Empregue a norma padrão da língua, assim, evite gírias, palavras no 

diminutivo, que demonstrem intimidade com o leitor. Seu texto deve ser claro, direto e 

ter frases que despertem a atenção do leitor, como a frase: “Ser especial é não ter 

preconceito.” Empregue palavras que indiquem uma ordem dada diretamente para 

quem vai ler a campanha. Observe: 
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PARTES DO TEXTO 

 

A campanha comunitária possui as partes apresentadas a seguir. No entanto, essa regra não 

é fixa, pode ser que nem todas essas partes estejam presentes ao mesmo tempo em todas 

as campanhas. Uma campanha pode apresentar outros elementos que não estes que serão 

demonstrados. 

- Título 

- Slogan. Frase curta, objetiva que tem a intenção de despertar a atenção do leitor. 

- Frase curta com uma ordem dada ao leitor, para que ele mude de comportamento ou adote 

uma determinada postura. 

- Texto explicativo. Nele, são apresentados os argumentos que vão provar/defender a ideia 

defendida na campanha.  

- Logomarca. A marca da empresa que faz a campanha. 

- Imagem. Importante que seja uma imagem bem impactante e que tenha relação com o 

assunto da campanha. 

 

 

 

Os verbos CONTRIBUA e OBSERVE indica uma ordem dada ao leitor. 

Slogan “Digo não à corrupção!” - Frase 
curta e criativa que desperta a atenção 
do leitor. A expressão “Digo não” indica 
ideia imperativa. 

Imagem 

Logomarca: assinatura digital da empresa. 

Texto explicativo, que apresenta argumentos 
sobre o tema da campanha. 

Título da campanha 
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MAIS CONTATO COM O GÊNERO  

 

Leia o texto 01 para responder às questões a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: www.asaprevdf.org Acessado em: 24/06/15 

 

01. Identifique as partes estruturais da campanha comunitária. 

 

02. Qual o objetivo da campanha? 

a) Incentivar as pessoas a não estacionarem o carro nas vagas especiais. 

b) Conscientizar as pessoas sobre a importância de ajudar os idosos. 

c) Criticar as pessoas que não respeitam as vagas especiais. 

 

03. Pode-se afirmar que a imagem está de acordo com o que é dito nas frases? Explique.  

 

04. Geralmente, as pessoas que estacionam os carros nas vagas especiais dão a desculpa 

que “é só por um minutinho”. Em sua opinião, esse minutinho pode atrapalhar a vida de um 

__________________________

____ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.asaprevdf.org%2Fnovo%2Fler.php%3Fid%3D520&ei=6kSNVaXyJoaqgwStrLHACw&bvm=bv.96782255,d.eXY&psig=AFQjCNHmh52nuZHqNORFKkWCK17R042T2g&ust=1435406583158408
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deficiente ou de um idoso que pretende estacionar seu carro na vaga especial? Opine 

oralmente. 

 

Leia o texto 02 para responder às questões a seguir. 

Texto 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: www.casabrasilcomunica.com.br Acessado em: 24/06/15 

 

05. Identifique as partes estruturais da campanha comunitária. 

 

06. Qual o objetivo da campanha? 

 

07. Pode-se afirmar que a imagem está de acordo com o que é dito nas frases? A imagem é 

criativa? Por quê? Explique.  

 

08. De acordo com as ideias do texto 02, por que é importante combater o mosquito da dengue 

“faça sol ou faça chuva”? 

 

________________________ 

______________________

________ 

 
_______________________________
______ 

 
_________________________________
____ 

______________________

________ 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.casabrasilcomunica.com.br%2Ftag%2Fdengue%2Ffeed%2F&ei=QUSNVZ2CFoeXNru4m_gC&psig=AFQjCNHBwn5wAbnlm4vMMf_1uclF859igg&ust=1435407772046912
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09. Quais argumentos o autor da campanha utiliza para convencer as pessoas a combater o 

mosquito da dengue? 

(   ) O mosquito da dengue está se reproduzindo e continua transmitindo a doença. 

(    ) Para colaborar você só precisa gastar 10 minutos. 

(    ) O combate não pode parar. 

(    ) Os mosquitos da dengue se reproduzem mesmo na época da seca. 

(    ) Faça chuva, faça sol. 
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3 ATIVIDADE Nº 3 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………………………………. EIXO…… 

DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 
ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

Leia o texto 01 para responder às questões a seguir. 

 

O texto “Machismo é violência” foi desenvolvido em parceria com o Fórum de Mulheres 

do Espírito Santo, Estúdio Cosmonauta e Juuz Design, faz parte do projeto 

“Comunicação pelo fim da violência contra as mulheres”, realizado pelo Olho da Rua, 

com apoio da Secult/ES. 

 

 

 
Disponível em: https://olhodarua.files.wordpress.com/2013/03/pec3a7a-i-machismo-c3a9-violencia-opc3a7c3a3o-2.jpg Acessado em: 25/05/17 

 

Em um 

mundo não 

tão distante 

daqui, 

fêmeas são 

tratadas 

como 

serviçais 

por 

natureza… 

 

https://olhodarua.files.wordpress.com/2013/03/pec3a7a-i-machismo-c3a9-violencia-opc3a7c3a3o-2.jpg
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01. O discurso do texto que está presente no boxe remete a outros discursos 

existentes em outro gênero. Que gêneros são esses?  

 

02- Por que o locutor fez referência a esse gênero? Eles costumam trazer qual ideia 

sobre a figura feminina: empoderada, independente, que tem valor na sociedade ou 

submissa, frágil e dependente do homem? 

 

03- Analise a imagem. O que ela retrata? Como você chegou a essa conclusão? 

 

05- Infira: Por que, provavelmente, o locutor do texto empregou a palavra “fêmea” em 

vez de “mulher”? Há diferença de sentido nessa escolha? Opine.   

06- Sobre o gênero do texto 01, pode-se afirmar que é um / uma 

a) tirinha.    b) conto de fadas clássico.   c) campanha comunitária.  d) conto de fadas 

com transgressão. 

 

07- Identifique, no texto 01, o elemento característico de um conto de fadas, que estão 

presentes na campanha comunitária. 

 

a) Presença de elemento mágico. 

b) O fato de narrar sempre uma situação real, por exemplo, o machismo. 

c) A expressão inicial “Em um mundo não tão distante…” típica dos contos de fadas. 

 

08- Ao atribuir sentido(s) ao texto 01, identifique sua intencionalidade discursiva. 

 

a) Provocar humor, ironizando os contos de fadas. 

b) Relatar um fato de violência contra as serviçais femininas. 

c) Conscientizar o leitor sobre o respeito à mulher, negando o machismo. 

 

09- Quais características abaixo o texto 01 apresenta? 

 

(    ) É um texto apenas verbal. 

(    ) É um texto multimodal. 

(    ) É um texto apenas não verbal 

Justifique sua resposta. 
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10- Considerando o contexto, ao atribuir sentido(s) à frase “Machismo é violência”, 

pode-se afirmar:  

 

I. Elogia a sociedade atual que não consegue respeitar o papel da mulher brasileira. 

II. O desrespeito à mulher é um fato que está presente na sociedade brasileira. 

III. O machismo é uma atitude de desrespeito condenada pelo locutor do texto.  

IV. A sociedade brasileira não pratica a violência contra as mulheres. 

 

São verdadeiras as análises feitas em: 

a) I e II     b) I e III       c) II e III       d) II e IV 

 

Leia o texto 02. 

   

Disponível em: http://www.martinbehrend.com.br/web-files/uploads/noticias/4822/destaque.jpg Acessado em: 15/05/17 
 

1- Ao atribuir sentidos à linguagem verbal e não verbal do texto 02, responda às 

questões a seguir. 

a- Qual o locutor da campanha comunitária? Qual função esse locutor exerce na 

sociedade?  

b- Qual a intenção discursiva da campanha? 

c- Em que contexto, situação, essa campanha comunitária é produzida? 

d- Qual situação social a campanha retrata? Por que a imagem é extremamente 

importante para atribuir sentido ao discurso? Poderíamos compreender de modo 

eficiente a campanha se esta não tivesse a imagem? Qual função a imagem possui 

nesse texto 02? 

e- A frase “Fale agora ou podem te calar para sempre” faz referência 

(intertextualidade) a qual outro discurso? Em que contexto ela é usada e com qual 

intenção? 

Um ranking que nada orgulha os hamburguenses: Novo Hamburgo é o quinto 
município com mais tentativas de feminicídio no Estado entre 2013 e 2017, 
somando 46 casos. 
Quando analisados números de homicídios consumados contra mulheres, no 
período de 2012 a 2017, a cidade ocupa a sexta posição, totalizando 12 
ocorrências, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública do Rio 
Grande do Sul. Grande parte desses crimes ocorre no ambiente familiar. Os 
números alarmantes motivaram a Procuradoria Especial da Mulher de Novo 
Hamburgo a lançar campanha contra a violência doméstica intitulada “Fale 
agora ou podem te calar para sempre”. A procuradora na Câmara de 
Vereadores é Patrícia Beck (PPS). Os telefones para denúncias são 3594 0560 
e o Disque 180. A Procuradoria Especial da Mulher foi inaugurada em 22 de 
março deste ano. 

http://www.martinbehrend.com.br/web-files/uploads/noticias/4822/destaque.jpg
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f- Com qual intenção o locutor fez essa intertextualidade, ou seja, modificou essa 

frase? Qual mensagem ela transmite? 

g- Por que essa frase é adequada para atingir a intencionalidade do locutor do texto? 

h- Qual o público-alvo dessa campanha comunitária? Como você chegou a essa 

conclusão? 

i- Por que as expressões “Fale agora”, “20%” e “marido” estão em destaque no texto? 

j- Por que o emprego do verbo “Fale” é importante para atingir a finalidade do texto? 

 

Leia o texto 03. 

 

Disponível em: https://i.ytimg.com/vi/cU0jxfF2a1Q/maxresdefault.jpg Acessado em: 15/05/17 
 

2- Ao atribuir sentidos à linguagem verbal e não verbal do texto 03, responda às 

questões a seguir. 

a- Qual o locutor da campanha comunitária? Qual função esse locutor exerce na 

sociedade?  

b- Qual a intenção discursiva da campanha? 

c- A campanha é realizada a partir de uma intertextualidade. Explique-a, 

identificando o texto ao qual ela se refere. 

d- A expressão “meter a colher” foi empregada no sentido real (denotativo) ou 

conotativo (figurado)? O que ela significa tanto em um contexto como no outro? 

e- A campanha incentiva a mudança de um modo de pensar, uma nova ideologia 

frente a um problema que sempre existiu na sociedade. Por que, nos dias atuais, a 

https://i.ytimg.com/vi/cU0jxfF2a1Q/maxresdefault.jpg
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ideologia de que “Em briga de marido e mulher não se deve meter a colher” perde 

força e se torna equivocada na nossa sociedade? 

f- Analise a expressão “É meu dever”. Por que ela recebe destaque no texto?  

g- O verbo “é” está no presente, mas não é flexionado no modo imperativo, porém no 

indicativo. Em sua opinião, ele sugere mais uma ordem ou uma certeza? 

 

DIÁLOGOS DISCURSIVOS 

 

Leia o texto 04 para responder às questões a seguir. 

 
Disponível em: ww.tirinhasonline.com.br Acessado em: 25/05/17 

 

3- Ao atribuir sentidos ao texto 04, julgue as sentenças a seguir como verdadeiras (V) 

ou falsas (F). 

(     ) A resposta dada por Armandinho é coerente com a expectativa do adulto que lhe 

fez a pergunta. 

( ) O texto deixa implícita a ideia de que o machismo é algo ensinado aos filhos, 

quer dizer, alguns pais educam seus filhos dessa maneira.  

( ) O texto é, quanto ao gênero, é um cartum, que promove uma crítica às 

heranças que os pais insistem em deixar para seus filhos. 

( ) O texto é, quanto ao gênero, uma tirinha, que faz referência ao comportamento 

preconceituoso que existe em nossa sociedade. 

( ) O locutor promove, através do humor, uma crítica sobre o comportamento 

machista. 

 

A sequência correta é:       a) FVFVV     b) FFFVF    c) VVVFF    d) VFVFV 

 

 

 



25 

Leia o texto 05 para responder às questões a seguir. 

 

NÃO AO MACHISMO - Publicação: 07/04/2017 03:00 

 

“Mexeu com uma, mexeu com todas” não é só um slogan da hora que condena 

o assédio sexual de um ator a uma figurinista ou o assassinato brutal de uma 

fisioterapeuta por um comerciante. A advertência vale para todos os casos em que as 

mulheres são molestadas. O machismo e o patriarcalismo precisam perder 

urgentemente espaço na sociedade. 

O homem que se sente proprietário do sexo oposto é equivocado, 

desrespeitoso e, no fim das contas, um ser violento. Míope, não enxerga as 

transformações sociais e ignora os avanços alcançados na luta pela equidade de 

gênero — grande parte contemplada pela atualização das leis do país. O homem 

moderno e esclarecido divide com a mulher a construção de uma sociedade com 

menos desigualdade. 

A arrogância e a prepotência de muitos homens fazem que persistam situações 

nas quais as mulheres têm sido vítimas de constrangimentos e violência no metrô, no 

ônibus, no trabalho, nas ruas, nas festas, em casa. Hoje, as mulheres não estão 

dispostas a tolerar nem mesmo o assédio verbal que, com frequência, evolui para o 

físico e, se nada for feito, chega ao extremo da violência sexual. 

Denunciar nas instâncias adequadas (delegacias policiais e Justiça) não é mais 

reação eventual. A Central de Atendimento à Mulher (Disque 180), do Ministério da 

Justiça, recebeu, em 2015, 749.024 denúncias — percentual 50% superior ao do ano 

anterior — sendo 6,24% de assédio sexual no local do trabalho, 15, 24% de 

exploração sexual e 78,52% de estupro. 

O setor público ainda segue em ritmo lento para recepcionar e dar as respostas 

esperadas pelas vítimas. As delegacias especializadas não dispõem de material 

humano suficiente e capacitado para atender as queixas das mulheres que são 

violentadas nas ruas, ou no transporte coletivo, ou dentro de casa. A demanda cresce 

porque elas estão cientes dos seus direitos e dispostas a fazer valer o que diz a lei. 

Disponível em: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/opiniao/46,97,43,74/2017/04/07/interna_opiniao,166257/nao-ao-machismo.shtml Acessado em: 

15/10/17 

 

4- Comparando os textos 01, 04 e 05, pode-se afirmar que 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/opiniao/46,97,43,74/2017/04/07/interna_opiniao,166257/nao-ao-machismo.shtml
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a) tratam do mesmo assunto, embora apenas o texto 05 apresente as causas do 

machismo e a forma como denunciá-lo. 

b) abordam o mesmo tema, embora apenas o texto 04 faça uma crítica ao 

comportamento machista. 

c) abordam o mesmo assunto e apresentam os mesmos argumentos sobre esse ato 

desabonador. 

d) não abordam necessariamente o mesmo assunto.  

 

5- O slogan da campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas” expressa 

a) a luta das mulheres contra os homens, de modo geral. 

b) os direitos que as mulheres conquistaram ao longo do tempo. 

c) uma advertência contra todas as atitudes machistas, que precisam ser negadas. 

d) um grito de guerra de todas as mulheres que são oprimidas pelos seus 

companheiros violentos e machistas. 

 

6- No texto 05, um argumento que comprova a ideia de que o machismo tem sido 

muito denunciado deve-se ao fato de 

a) o homem se sentir proprietário do sexo oposto. 

b) os homens constrangerem as mulheres no metrô, no ônibus, no trabalho, nas ruas, 

nas festas, em casa. 

c) as mulheres não estarem dispostas a tolerar nem mesmo o assédio verbal. 

d) as delegacias especializadas não disporem de material humano suficiente e 

capacitado para atender as queixas das mulheres que são violentadas nas ruas. 
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Leia o texto 06 para responder às questões a seguir. 

 

 

7- Ao atribuir sentidos ao texto 06, pode-se inferir (concluir) que 

I – pouquíssimos brasileiros consideram que se as mulheres soubessem se 

comportar, haveria menos estupros.  

II – boa parte dos brasileiros considera que as roupas das mulheres justificam o abuso 

sexual que elas sofrem. 

III – pouquíssimos brasileiros concordam que o homem que bate na esposa deve ir 

para a cadeia. 

IV – A maioria dos brasileiros consideram que as mulheres que apanham do marido 

devem denunciá-lo. 

 

É(são) verdadeiras apenas: 

a) I      b) I e II      c) II e IV      c) III e IV 
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4 ATIVIDADE Nº 4 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………………………………. EIXO…… 

DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 
ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

Leia as campanhas comunitárias a seguir. 

 

 
 

 

Disponível em: http://estacaodetratamentodeagua.com.br/18-imagens-que-impressionaram-o-
mundo-sobre-a-agua/estacao-de-tratamento-de-agua17/ e 
http://estacaodetratamentodeagua.com.br/18-imagens-que-impressionaram-o-mundo-sobre-a-
agua/Acessado em: 19/05/17 

http://estacaodetratamentodeagua.com.br/18-imagens-que-impressionaram-o-mundo-sobre-a-agua/estacao-de-tratamento-de-agua17/
http://estacaodetratamentodeagua.com.br/18-imagens-que-impressionaram-o-mundo-sobre-a-agua/estacao-de-tratamento-de-agua17/
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1- A palavra “Isso”, na primeira campanha”, refere-se a quem ou que situação? 

2- Que efeito de sentido a palavra “Se” confere ao texto 02? 

3- O que a imagem das campanhas retratam? Explique o que cada uma delas 

sugere. Interprete-as. 

4- Analise o emprego do modo verbal imperativo para a construção de sentido 

dos dois textos (contribua e cuide). Por que o modo imperativo é o mais adequado 

para atender a intenção discursiva das campanhas comunitárias?  

5- Identifique a logomarca do locutor dos textos. 

6- Reflita sobre problemas sociais denunciados nas campanhas. Em seguida, 

responda às questões a seguir:  

a- Por que nem todos têm acesso à água potável?  

b- A quem interessa perpetuar a desigualdade social?  

c- Quem mais sofre com tais problemas e por que sofre?  

d- Quem deveria resolver esse problema?  

d- O que a sociedade civil pode fazer?  

e- Por que é preciso promover uma conscientização sobre o consumo 

consciente?  

f- Por que uma ação local tem repercussão global?  

g- Em que consiste os 5 Rs?  

h- O que deve ser feito para combater o aquecimento global? O Poder Público 

tem feito sua parte? E a sociedade?  

i- Quais direitos estão sendo promovidos nessas campanhas? 

 

 

Mesa-redonda “Mais cidadania, menos opressão!” 

 

Definição 

 

A mesa-redonda é um encontro entre várias pessoas unidas em torno de um 

interesse específico.  

Durante esta reunião de caráter oral, organizada e orientada por um 

moderador, é debatida uma temática ou uma matéria por meio de comunicações 

verbais. Neste agrupamento, cada integrante pode expressar seus pensamentos 

livremente. 
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A mesa redonda tem algumas vezes apenas a pretensão de ampliar 

conhecimentos, discutir conceitos, criar novas direções para determinadas ideias ao 

permitir que as pessoas exponham opiniões as mais diversas. Mas, em outros 

momentos, ela se transforma em um dispositivo que tem o poder legal de decisão 

sobre algum assunto importante; nesses casos, os participantes têm em mãos a 

oportunidade de escolher democraticamente o futuro de algo. 

 

Quem participa da mesa-redonda? 

 

Normalmente, os membros de uma mesa-redonda são pessoas gabaritadas 

para discorrer sobre determinado tema. O moderador do evento tem a função de dar 

início à reunião, como nos debates. Ele apresenta o assunto que será abordado e 

também apresenta os expositores. Em seguida, cada um desses expositores lerá um 

artigo anteriormente elaborado ou discursará sobre o assunto em questão. 

No momento seguinte, os convidados defrontam seus pontos de vista e, depois, 

cedem espaço para as dúvidas e questões da plateia. Quando o tempo se esgota, o 

moderador intervém novamente e conclui o encontro, lembrando sempre sobre a 

importância dos presentes para o desenvolvimento da reunião. Não se pode esquecer 

que essa pessoa tem também a obrigação de esclarecer o objetivo do evento.  

É preciso também deixar claro quanto tempo cada expositor tem a sua 

disposição, bem como a duração total da mesa redonda, entre outras atribuições. 

Quase sempre, há o que se costuma chamar de primeira ‘rodada’, durante a qual cada 

especialista expõe seu trabalho/ponto de vista no prazo combinado; do contrário, o 

coordenador terá a obrigação de interromper a apresentação. 

No estágio posterior, o público pode finalmente fazer seus questionamentos, 

seja através de perguntas redigidas em um pedaço de papel e entregues aos 

monitores, que as encaminharão ao moderador, ou verbalmente, quando se dirige 

diretamente ao convidado que lhe interessa interrogar. 

Disponível em: http://www.infoescola.com/comunicacao/mesa-redonda/ Acessado em: 26/06/17 

 

 

 

 

 



31 

5 ATIVIDADE Nº 5 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………………………………. EIXO…… 

DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 
ROTEIRO DA MESA-REDONDA 

“Mais cidadania, menos opressão!” 

 

COMO SERÁ A NOSSA MESA-REDONDA? 

Onde acontecerá? Na sala de aula. 

Quem participará? A turma, professora da disciplina e dois convidados 

especialistas. 

Qual será o tema da mesa-redonda? “Mais cidadania, menos opressão!” 

Como acontecerá? A professora fará a abertura do evento, destacando a 

importância de discutir o tema em questão. Como moderadora, ela apresentará os 

convidados. Após a apresentação, a professora indicará a ordem que cada convidado 

falará. Entre a fala de cada especialista, os estudantes apresentarão argumentos 

sobre o posicionamento que assume, sendo esses argumentos consistentes, lógicos, 

coerentes e de acordo com os valores defendidos na Constituição Federal brasileira 

e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

ATIVIDADE 

Para elaborar sua fala, primeiramente, você terá que elaborar um texto escrito. 

Para isso, responda aos questionamentos a seguir, expondo seu ponto de vista de 

forma argumentativa e persuasiva.  

 

Parte I – INVESTIGAÇÃO - PESQUISA 

 

Lance mão das pesquisas solicitadas nas aulas anteriores, para responder às 

questões a seguir. Utilize a internet como fonte de pesquisa, mas tenha atenção 

com sítio eletrônicos que não sejam de órgãos públicos (org.).  
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1- Analise, novamente, as campanhas comunitárias propostas. Em seguida, 

identifique o direito/dever que é abordado em cada uma delas. 

 

CAMPANHA COMUNITÁRIA 01 

 

 

Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-422syYJyLfo/T2duWF-

Ld5I/AAAAAAAAAOk/dO0Ak4kfpgc/s1600/ado%C3%A7%C3%A3ooo.jpg Acessado em: 19/04/17 

 

a- A campanha “Amor não tem cor, nem idade” tem como tema central o combate ao 

preconceito. Qual direito é violado quando agimos de forma preconceituosa? 

Preconceito e discriminação é a mesma coisa? 

b- Em qual disposto legal (Constituição Federal, Lei, Declaração dos Direitos 

Humanos, Estatuto etc.) encontramos esse direito? Transcreva pelo menos um 

dispositivo. 

c- O que pode ocorrer à pessoa que viola esse direito? Em qual dispositivo legal (lei) 

você encontrou essa informação?  

d- Para qual órgão (ou Disque Denúncia) você pode denunciar a pessoa que comete 

crime de racismo ou qualquer outro tipo de preconceito?  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-422syYJyLfo/T2duWF-Ld5I/AAAAAAAAAOk/dO0Ak4kfpgc/s1600/ado%C3%A7%C3%A3ooo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-422syYJyLfo/T2duWF-Ld5I/AAAAAAAAAOk/dO0Ak4kfpgc/s1600/ado%C3%A7%C3%A3ooo.jpg
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CAMPANHA COMUNITÁRIA 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.revistapublicitta.com.br/wp-content/uploads/2015/06/cinto-de-

seguranca.CAMPANHA.jpg Acessado em: 19/04/19 

 

a- A campanha 02 tem como tema central a obrigatoriedade de usar o cinto de 

segurança. Qual direito é violado quando não usamos o cinto? Qual direito se pretende 

garantir? 

 b- Em qual disposto legal (Constituição Federal, Lei, Declaração dos Direitos 

Humanos, Estatuto etc.) encontramos esse direito? Transcreva pelo menos um 

dispositivo. 

c- Usar o cinto de segurança é de grande importância, pois pode ser a diferença entre 

sair vivo ou não de um acidente. Diante disso, deveria ser natural que todos 

utilizassem o dispositivo para se proteger, sem necessidade de obrigatoriedade. Mas 

como isso não acontece, o poder público precisou agir. Além da tristeza de perder 

vidas em acidentes, a falta do uso do cinto de segurança pode gera quais gastos ao 

governo? 

d- A quem cabe fazer a fiscalização da violação dessa infração? Para qual órgão (ou 

Disque denúncia) você pode denunciar a pessoa que comete essa infração?  

 

 

 

http://www.revistapublicitta.com.br/wp-content/uploads/2015/06/cinto-de-seguranca.CAMPANHA.jpg
http://www.revistapublicitta.com.br/wp-content/uploads/2015/06/cinto-de-seguranca.CAMPANHA.jpg
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CAMPANHA 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://olhodarua.wordpress.com/category/campanha-machismo-e-violencia/  

Acessado em: 19/04/19 

 

CAMPANHA 04 

 

Disponível em: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/09/metro-do-df-lanca-campanha-

contra-assedio-sexual-dentro-dos-trens.html Acessado em: 19/04/19  

https://olhodarua.wordpress.com/category/campanha-machismo-e-violencia/
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/09/metro-do-df-lanca-campanha-contra-assedio-sexual-dentro-dos-trens.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/09/metro-do-df-lanca-campanha-contra-assedio-sexual-dentro-dos-trens.html
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CAMPANHA 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.sindypsipr.com.br/site/machismo-discriminacao-e-mundo-do-trabalho-onde-

fica-a-saude-mental-das-mulheres-e-lgbts/ Acessado em: 19/04/19  

 

CAMPANHA 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.martinbehrend.com.br/noticias/noticia/id/4822/titulo/fim-da-violencia-

contra-a-mulher-novo-hamburgo-e-o-quinto-municipio-com-mais-tentativas-de-feminicidio-no-estado  

Acessado em: 19/04/19  

http://www.sindypsipr.com.br/site/machismo-discriminacao-e-mundo-do-trabalho-onde-fica-a-saude-mental-das-mulheres-e-lgbts/
http://www.sindypsipr.com.br/site/machismo-discriminacao-e-mundo-do-trabalho-onde-fica-a-saude-mental-das-mulheres-e-lgbts/
https://www.martinbehrend.com.br/noticias/noticia/id/4822/titulo/fim-da-violencia-contra-a-mulher-novo-hamburgo-e-o-quinto-municipio-com-mais-tentativas-de-feminicidio-no-estado
https://www.martinbehrend.com.br/noticias/noticia/id/4822/titulo/fim-da-violencia-contra-a-mulher-novo-hamburgo-e-o-quinto-municipio-com-mais-tentativas-de-feminicidio-no-estado
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CAMPANHA 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://folhadopilarzinho.com.br/2018/08/16/prefeitura-lanca-campanha-contra-

feminicidio/ Acessado em: 19/04/19  

 

a- As campanhas desse bloco têm tema central a violência contra a mulher. Qual 

direito é violado quando a mulher é violentada: seja sexualmente; com agressão física 

ou verbal; com assédio sexual no trabalho ou em transportes públicos; quando recebe 

uma remuneração menor que o homem, embora exerça a mesma atividade? Qual 

direito (ou quais direitos) se pretende garantir nessas campanhas comunitárias? 

b- Em quais dispositivos legais (Constituição Federal, Lei, Declaração dos Direitos 

Humanos, Estatuto etc.) encontramos a defesa desse(s) direito(s)? Transcreva pelo 

menos dois dispositivos. 

c- Qual a origem da violência contra a mulher, qual ideologia a alimenta? 

d- Apenas a mulher pode denunciar o agressor de uma violência ou qualquer pessoa 

pode fazer isso? Para qual órgão (ou Disque Denúncia) você pode denunciar a pessoa 

que comete esse crime?  

e- Se você sofrer assédio moral no trabalho, o que deve fazer, de acordo com a lei, 

para não permitir mais esse tipo de opressão? 

f- Qual será a sanção para a pessoa que comete crime de lesão corporal, de 

feminicídio, estupro e assédio sexual e moral? Indique os dispositivos legais que 

apresentam essa informação. 

 

http://folhadopilarzinho.com.br/2018/08/16/prefeitura-lanca-campanha-contra-feminicidio/
http://folhadopilarzinho.com.br/2018/08/16/prefeitura-lanca-campanha-contra-feminicidio/
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CAMPANHA 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.tst.jus.br/web/combatetrabalhoinfantil/campanha Acessado em: 20/04/19 

 

CAMPANHA 9 

 

 

Disponível em: https://www.pequenodavi.org.br/v4/campanha-e-proibido-cochilar/ Acessado em: 

20/04/19 

 

http://www.tst.jus.br/web/combatetrabalhoinfantil/campanha
https://www.pequenodavi.org.br/v4/campanha-e-proibido-cochilar/
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a- As campanhas desse bloco têm como tema central a violência contra a criança. 

Qual direito é violado quando ocorre o trabalho infantil? 

b- Em quais dispositivos legais (Constituição Federal, Lei, Declaração dos Direitos 

Humanos, Estatuto etc.) encontramos a defesa desse direito? Transcreva pelo menos 

dois dispositivos. 

c- Por que é importante perceber que é perigosa a ideologia de que “Criança é melhor 

estar trabalhando do que na rua aprontando!”?  

d- Para qual órgão (ou Disque Denúncia) você pode denunciar a pessoa ou empresa 

que comete esse crime?  

e- Qual será a sanção para a pessoa que explora a criança, colocando-a para 

trabalhar? Indique os dispositivos legais que apresentam essa informação. 

 

CAMPANHA 10  

 

Por mais tempo contra o câncer 

A cada hora, seis novos casos de câncer de mama são diagnosticados no 

mundo. Em 2015, espera-se que 57 mil novos casos sejam identificados no Brasil e 

cerca de metade daqueles detectados no SUS estarão em estágio metastático 

avançado, ou seja, espalhado por um ou mais órgãos do corpo e sem chances de 

cura. Combinados, esses três dados, vindos do Instituto Nacional de Câncer (Inca), 

do Susan G. Komen for the Cure e de um relatório do Tribunal de Contas da União 
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(TCU) sobre radioterapia, podem parecer o retrato da desesperança, mas não são. 

Um conjunto de medicamentos e terapias recentes são a chave para dar mais anos 

de vida para essas mulheres. O problema é que para pelo menos 20% dos casos de 

câncer metastático o tratamento mais adequado não está disponível via Sistema 

Único de Saúde (SUS). “Entendemos que o SUS tenha as suas deficiências 

orçamentárias, mas neste caso estamos lidando com uma diferença brutal [de 

tratamento] entre a mulher que é tratada no sistema público e aquela que tem plano 

de saúde”, afirma o oncologista Rafael Kaliks, do Hospital Albert Einstein de São 

Paulo. 

Campanha - Com a intenção de sensibilizar a sociedade quanto à necessidade 

de se tratar o câncer metastático e quanto à necessidade de o SUS incorporar os 

novos medicamentos para este tipo da doença, é que a Federação Brasileira de 

Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), o Instituto Oncoguia 

e o laboratório Roche lançaram, em junho último, a campanha “Por mais tempo”. No 

site da campanha é possível acessar uma série de depoimentos de mulheres 

diagnosticadas com o câncer de mama metastático e assinar uma petição para a 

inclusão de mais tratamentos pelo SUS para esses casos. Até quarta-feira (30), o 

documento digital tinha o apoio de mais de 128 mil pessoas. 
 

Disponível em: https://www.pequenodavi.org.br/v4/campanha-e-proibido-cochilar/ Acessado em: 

20/04/19 

 

CAMPANHA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,48115868,00.jpg Acessado em: 

20/04/19 

 

https://www.pequenodavi.org.br/v4/campanha-e-proibido-cochilar/
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,48115868,00.jpg
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A campanha pretende vacinar, em 65 mil postos pelo país, 23,8 milhões de pessoas – 80% 

da população alvo. A ampliação do público da campanha foi estabelecida porque as complicações 

da influenza (pneumonias bacterianas ou agravamento de doenças crônicas já existentes, como 

diabetes e hipertensão) são mais comuns nesses grupos. 

A vacina a ser distribuída protege contra os três principais vírus que circulam no hemisfério 

sul, entre eles o da influenza A (H1N1). Para a realização da campanha, o Ministério da Saúde 

distribuiu cerca de 32 milhões de doses da vacina contra a influenza. 

 

a- As campanhas desse bloco defendem e/ou promovem quais direitos? 

b- Em quais dispositivos legais (Constituição Federal, Lei, Declaração dos Direitos 

Humanos, Estatuto etc.) encontramos a defesa desses direitos? Transcreva pelo 

menos dois dispositivos. 

c- Por que a campanha “Por mais tempo”, além de resguardar o direito à vida, à saúde 

e à dignidade, também garante o direito à igualdade?  

d- Por que a campanha da vacinação é tão importante para a população?  

e- Qual será a sanção para os responsáveis legais de uma criança caso eles não a 

vacinem? 

 

CAMPANHA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.tubaraosaneamento.com.br/f/galeria-de-imagens/34023-34024-G.jpg 

Acessado em: 17/06/17 

 

 

http://www.tubaraosaneamento.com.br/f/galeria-de-imagens/34023-34024-G.jpg
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CAMPANHA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE4FtEN03mefJAGDZodk0mvrPfazjm4YBfRwG3EVQa0B92

7uX9 Acessado em: 17/06/17 

 

a- As campanhas desse bloco defendem e/ou promovem quais direitos? 

b- Elas denunciam quais crimes? Em quais dispositivos legais (Constituição Federal, 

Lei, Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto etc.) encontramos a tipificação 

desses crimes?  

c- Por que o furto de energia e de água prejudica toda uma comunidade?  

d- Por que é importante conscientizar as pessoas de que esse furto não compensa?  

e- Qual será a sanção para as pessoas que furtam água e/ou energia elétrica? 

 

CAMPANHA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE4FtEN03mefJAGDZodk0mvrPfazjm4YBfRwG3EVQa0B92

7uX9 Acessado em: 17/06/17 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE4FtEN03mefJAGDZodk0mvrPfazjm4YBfRwG3EVQa0B927uX9
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE4FtEN03mefJAGDZodk0mvrPfazjm4YBfRwG3EVQa0B927uX9
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE4FtEN03mefJAGDZodk0mvrPfazjm4YBfRwG3EVQa0B927uX9
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE4FtEN03mefJAGDZodk0mvrPfazjm4YBfRwG3EVQa0B927uX9
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE4FtEN03mefJAGDZodk0mvrPfazjm4YBfRwG3EVQa0B927uX9
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE4FtEN03mefJAGDZodk0mvrPfazjm4YBfRwG3EVQa0B927uX9
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CAMPANHA 15 

 
Disponível em: https://data.smetal.org.br/file/2015/07/28/E140419-F06412-N683-2000x0.jpeg 

Acessado em: 17/06/17 

 
CAMPANHA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: https://www.trt5.jus.br/node/25240 Acessado em: 17/06/17 

 

CAMPANHA 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.domesticalegal.com.br/instituto-domestica-legal-faz-campanha-por-

formalidade-no-emprego/ Acessado em: 17/06/17 

 

O Instituto Doméstica Legal está realizando a 
campanha “Mais formalidade no emprego 
doméstico”, que visa a inclusão social, trabalhista e 
previdenciária de milhões de empregados 
domésticos sem carteira assinada. A iniciativa, 
apoiada pela Central dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB), também busca reduzir os custos da 
formalização, evitando riscos de ações trabalhistas. 

https://data.smetal.org.br/file/2015/07/28/E140419-F06412-N683-2000x0.jpeg
https://www.trt5.jus.br/node/25240
http://www.domesticalegal.com.br/instituto-domestica-legal-faz-campanha-por-formalidade-no-emprego/
http://www.domesticalegal.com.br/instituto-domestica-legal-faz-campanha-por-formalidade-no-emprego/
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a- As campanhas desse bloco defendem e/ou promovem quais direitos? 

b- Elas denunciam quais crimes? Em quais dispositivos legais (Constituição Federal, 

Lei, Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto etc.) encontramos a tipificação 

desses crimes?  

c- Por que devemos lutar pelos direitos trabalhistas? Em que dispositivo encontramos 

os direitos trabalhistas? 

d- Quando o empregado é vítima de assédio moral ou não recebe o salário devido, 

não tem o registro na carteira, não recebe férias ou o 13º salário ou é exposto ao 

perigo no trabalho, o que ele deve fazer, tendo em vista o que dispõe a CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas)?  

e- Qual será a sanção para os empregadores que cometerem assédio moral, não 

assinam a carteira do empregado ou que não promove a saúde, o bem-estar e a 

segurança de seu funcionário? 

 

Parte II - QUESTÕES DESAFIADORAS  

Tendo em vista as respostas apresentadas na questão anterior, discuta com 

seus colegas as indagações a seguir. Responda aos questionamentos com um 

texto claro e de acordo com a norma padrão da língua. Utilize argumentos 

convincentes, informativos. Se tiver alguma dificuldade, realize uma pesquisa 

sobre o assunto abordado que possa ajudá-lo a elaborar sua argumentação.  

 

As campanhas comunitárias estudadas têm a intenção de mobilizar a sociedade para 

realizar uma ação ou deixar de realizá-la em prol de um bem comum, o bem-estar 

social.  

a- O que é bem-comum? 

 

b- Qual a importância da cidadania? 

 

c- Por que defender e/ou promover os direitos sociais pode proporcionar uma vida 

mais digna e participativa na sociedade?  

 

d- O que perdemos quando não conhecemos nossos direitos e não temos uma vida 

participativa na sociedade? 

 

e- As campanhas comunitárias nos conscientizam sobre os nossos direitos, deveres 

e do nosso papel responsivo na sociedade?  

 

f- Essa consciência nos liberta da opressão social (pesquisar o significado da 

expressão)? Quando temos mais cidadania, temos menos opressão? 
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6 ATIVIDADE Nº 6 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………………………………. EIXO…… DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 
PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
 

Leia a campanha comunitária abaixo. 

 
Disponível em: https://blog.rhemaeducacao.com.br/2103-e-o-dia-internacional-da-sindrome-down/  

Acessado em: 17/06/17 

 

Ao ler o texto acima, o que você pensa? Alguém provavelmente sofre 

preconceito por ser portadora da Síndrome de Down! Toda atitude preconceituosa 

deve ser combatida, afinal, em respeito ao Princípio Constitucional da Dignidade 

da Pessoa Humana, todo ser humano é digno de respeito e cuidado.  

Podemos combater o preconceito de diversas formas. O texto acima faz isso, 

promovendo a reflexão sobre o assunto e propondo uma mudança de comportamento. 

Já estudamos que, quando um texto tem essa intenção, ele é conhecido na sociedade 

como campanha comunitária.  

A campanha comunitária é muito importante para a sociedade, pois ela 

promove o bem: seja quando move as pessoas para uma ação solidária (campanha 

do agasalho, doação de sangue, etc.), seja quando alerta a população para a 

consciência de um problema que precisa ser denunciado (trabalho infantil, trabalho 

escravo, etc.) ou quando promove saúde (vacinação, contra a dengue, etc.) e 

educação. 

https://blog.rhemaeducacao.com.br/2103-e-o-dia-internacional-da-sindrome-down/
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Nesta unidade, você analisou muitas campanhas comunitárias! Chegou a sua 

vez de produzir a sua! 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO – PROPOSTA Nº 01 

 

ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO 

Como já vimos, a campanha comunitária tem a finalidade de esclarecer e 

orientar a população em geral sobre determinado assunto. Esse gênero textual 

costuma apresentar as seguintes características: 

01. Possui imagem criativa, que desperte a atenção do leitor. 

02. Apresenta um título criativo, que desperta a atenção do leitor. 

03. Linguagem clara, objetiva, de acordo com a norma padrão da língua. 

04. Utiliza palavras que indicam ordem. 

05. Argumentos que defendem a ideia anunciada na campanha comunitária. 

06. Logomarca da empresa que faz a campanha. 

07. Frases que despertem a atenção do leitor. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL => FUNÇÃO SOCIAL 

Sua equipe vai produzir uma campanha comunitária. Leve em consideração as 

seguintes situações comunicativas: 

 

PARA QUE ESCREVO?  

Você e seus colegas produzirão uma campanha para mobilizar, sensibilizar a 

comunidade do Dique Pequeno a não jogar lixo na frente da escola, porém no local 

adequado: na caixa coletora. 

 

PARA QUEM ESCREVO?   

Vocês farão uma campanha para a comunidade do Dique Pequeno. Assim, a 

linguagem deve estar adequada ao perfil dos alunos, dos professores e demais 

pessoas da comunidade e do espaço escolar (público leitor da campanha). Crie frases 

que despertariam a atenção dessas pessoas. 

 

COMO ESCREVO?  

As características do gênero devem ser observadas. Lembre-se das partes 

estruturais do texto opinativo.  



46 

SIGA AS INSTRUÇÕES: 

01. Não se esqueça de escrever uma frase principal (uma ou mais frases). Essa 

frase principal deve expressar a ideia principal da campanha.  

02. Escreva também outras frases, explicando melhor o objetivo da campanha. 

03. Apresente argumentos que convençam os moradores do Dique Pequeno. 

Escolha palavras que indiquem ordem, como: “pense”, “mude”, “pare”, “preste 

atenção”. 

 

PLANEJAMENTO DE TEXTO  

01. Qual será o título da campanha comunitária? 

02. Qual será a frase capaz de despertar a atenção do leitor? Por exemplo, 

você pode modificar uma frase já existente (ditado popular, letra de canção, frase 

muito popular etc.), ou pode criar uma frase com linguagem figurada.  

03. Como será o texto explicativo? Escreva-o, apresentando argumentos 

convincentes para alcançar sua intenção comunicativa.  

04. Qual imagem criativa e que tenha relação com o assunto você apresentará 

na campanha (pode ser uma fotografia)? 

05. Como será a frase que possuirá o verbo no modo imperativo? 

06. Como será a logomarca de sua “empresa”? 

 

RASCUNHO  

Fazer no caderno. Após o rascunho, antes de fazer o texto definitivo, 

responder oralmente à autoavaliação.  

 

AUTOAVALIAÇÃO 

01. A campanha apresenta uma frase criativa, capaz de despertar a atenção 

do leitor? 

02. O objetivo da campanha está claro? Empregou palavras relacionadas ao 

assunto? 

03. Apresentou uma imagem criativa e que tem relação com a campanha?  

04. A linguagem está de acordo com a intenção comunicativa e o público-alvo 

da campanha? 

05. A campanha tem um título? 
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06. A campanha tem argumentos que são capazes de convencer o leitor a 

mudar de postura? 

07. Fez uma logomarca criativa e coerente? 

 

1ª VERSÃO  

Fazer a campanha em uma cartolina branca. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Quanto à organização do texto: 

(    )  Letra legível. 
(    )  Texto limpo e organizado, sem rasuras nem borrões. 
(    )  Correta apresentação da imagem. 
(    ) Organizou a imagem e as frases, no espaço da cartolina, de modo 

adequado. 
 
2. Quanto ao gênero textual (aspecto composicional): 
(    ) Adequação ao gênero solicitado. 
(    ) Uso de recursos estruturais e expressivos próprios do gênero solicitado: 

adjetivos, palavras que indicam ordem. 
(    ) Adequação ao título produzido com a proposta escolhida. 
 
3. Quanto ao tema: 
(   ) Abordagem adequada do tema proposto. 
(   ) Clareza, objetividade, criatividade. 
 
4. Quanto à estrutura do texto: 
(  ) Fez o título. 
(  ) Fez o texto explicativo. 
(  ) Fez a logomarca. 
(  ) Fez o slogan. 
 
5. Quanto à coesão e coerência: 
(   ) Articulação coerente das frases do texto. 
(  ) Uso adequado de palavras e expressões que garantam a clareza do texto, 

evitando contradições e ambiguidades. 
(   ) A imagem está coerente com a parte verbal do anúncio. 
(   ) A escolha dos adjetivos é coerente com as caraterísticas do produto. 
 
6. Quanto aos aspectos linguísticos 
(   ) Escrita das palavras de acordo com a norma padrão. 
(   ) Emprego adequado dos acentos gráficos. 
(   ) Emprego adequado de letras maiúsculas e minúsculas. 
(   ) Pontuação adequada. 
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7 ATIVIDADE Nº 7 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………………………………. EIXO…… 

DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 
ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

1- Leia o texto 01 para responder às questões a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:jasmimselvagem.blogspot.com Acessado em: 10/07/15 

 

 

 

 

 

 

 

01. O texto 01 é uma campanha comunitária. A respeito dela, responda: 

a) Quem é seu locutor?  

b) Qual seu público-alvo? Para quem se destina? 

c) Identifique a logomarca (logotipo) do locutor do texto 01. 

d) Qual o objetivo da campanha comunitária? 

e) A parte verbal (imagem) tem relação com o que é dito no texto? Por quê?  

 

Esse crime provoca danos enormes à nossa biodiversidade, 

reduz as populações de diversas espécies e causa um grande 

desequilíbrio ambiental. 

Junte-se à luta dos Médicos Veterinários e Zootecnistas no 

combate ao tráfico de animais selvagens: não compre animais 

ilegalmente e denuncie esse crime. Acesse o site e saiba mais: 

www.cfmv.gov.br/traficodeanimais  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fjasmimselvagem.blogspot.com%2F&ei=joCgVajEE8O3wASdvZGIBQ&psig=AFQjCNEyDVEppToG8hjtvhHGmaihCWGNVg&ust=1436668430536020
http://www.cfmv.gov.br/traficodeanimais
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g) Como sabemos, a campanha pretende convencer o leitor a mudar de postura ou a 

seguir uma determinada orientação. Em qual frase ou frases essa intenção de dar 

uma orientação ou ordem fica clara? 

(    ) “… não compre animais ilegalmente e denuncie esse crime.” 

(   ) “Esse crime provoca danos enormes à nossa biodiversidade.” 

(   ) “O tráfico de animais selvagens está esvaziando as nossas florestas.” 

(   ) “Junte-se à luta dos Médicos Veterinários e Zootecnistas no combate ao tráfico 

de animais selvagens…” 

 

h) Para convencer o leitor, o autor do texto 01 utiliza argumentos. Em quais frases 

ele está argumentando? 

(    ) “… não compre animais ilegalmente e denuncie esse crime.” 

(    ) “Esse crime provoca danos enormes à nossa biodiversidade.” 

(    ) “reduz as populações de diversas espécies e causa um grande desequilíbrio 

ambiental.” 

(    ) “Junte-se à luta dos Médicos Veterinários e Zootecnistas no combate ao tráfico 

de animais selvagens…” 

 

i) Em “O tráfico de animais”, a expressão “de animais” 

(   ) dá característica ao substantivo “tráfico”, indicando o tipo de tráfico. 

(   ) indica uma ação realizada pelos animais. 

(   ) dá nome ao substantivo tráfico. 

 

03. Releia a frase: “Procura-se Arara-Vermelha”. 

a) A respeito da expressão “Arara-Vermelha”, pode-se afirmar que 

(   ) a palavra grifada denomina um ser, portanto, é um substantivo. 

(   ) caracteriza um animal, portanto, é um adjetivo. 

(   ) indica uma ação, portanto, é um substantivo. 

 

b) A expressão “procura-se”  

(   ) indica uma ação que alguém está praticando. 

(   ) expressa uma característica dada ao animal. 

(   ) nomeia um ser.  
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AMPLIANDO IDEIAS 

04. Troque ideias com seus colegas: Você sabe o que é um animal silvestre? 

05. Qual a diferença entre um animal silvestre e um animal doméstico? Explique.  

06. Em sua opinião, esse tipo de campanha comunitária é importante para o nosso 

país? Por quê?  

07. Em sua opinião, por que muitas pessoas acabam traficando animais? Explique.  

Leia a campanha comunitária abaixo. 

Texto 02 

 

Disponível em: colunadosardinhaecologia.blogspot.com Acessado em: 10/07/15 

 
08. Embora diferentes, pode-se afirmar que os textos 01 e 02 abordam sobre o mesmo 

tema? Explique.  

09. Percebe-se que os textos 01 e 02 utilizam argumentos para convencer o leitor. 

Quais os argumentos o autor do texto 02 empregou? Transcreva-os.  

10. Ao atribuir sentidos ao texto 02, julgue as sentenças abaixo como verdadeiras (V) 

ou falsas (F): 

(   ) Tem pessoas que não caçam, mas contribuem para o tráfico, pois compram 

produtos feitos de animais silvestres. 

(   ) Todas as pessoas vaidosas contribuem para o tráfico de animais silvestres. 

(   ) No Brasil, traficar animais silvestres é crime. 

(   ) É um dever de todos cuidar do meio ambiente. 

http://colunadosardinhaecologia.blogspot.com/2012_06_01_archive.html
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(    ) Todos nós brasileiros somos vaidosos, o que fica claro na pergunta: “Quanto 

custa nossa vaidade?”  

11. Observe a imagem da campanha (texto 02).  

a) O que ela expressa?  

b) Há relação entre a imagem e o que é dito nas frases da campanha comunitária? 

 

12. Identifique as logomarcas da campanha comunitária no próprio texto 02. 

13. De acordo com o texto 02, quanto custa “nossa vaidade”? 

a) Custa a preservação da fauna brasileira silvestre. 

b) Custa o desaparecimento de várias espécies da flora e da fauna. 

c) Custa o desaparecimento de várias espécies da nossa fauna silvestre. 

 

AMPLIANDO IDEIAS 

14. Troque ideias com seus colegas: Você acha correto as pessoas usarem 

acessórios, roupas, bolsas e sapatos que sejam produzidos com matéria-prima de 

animais silvestres? Por quê? 

15. Em nome da vaidade, muitas pessoas compram mesmo, sem nenhum sentimento 

de culpa, produtos confeccionados com matéria-prima de animais silvestres. Em sua 

opinião, vale tudo para ficar bonito(a), mesmo que isso signifique a morte desses 

animais?  
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8 ATIVIDADE Nº 8 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………….....…………. EIXO…… DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

1- Tendo em vista as explicações sobreo emprego do porquê, complete as lacunas a 

seguir com o porquê adequado. 

a- Não sei ___________ as pessoas não protegem o meio ambiente. 

b- Todos precisam proteger o meio ambiente __________ a vida humana é preciosa. 

c- ___________ as pessoas jogam lixo no terreno baldio? 

d- ____________ ninguém faz nada para evitar que o lixo seja lançado no terreno 

baldio? 

e- Você sabe _________ as pessoas ainda jogam lixo no terreno baldio? 

f- No Dique Pequeno, as pessoas jogam o lixo na frente da escola ___________? 

 

2- Reescreva as palavras a seguir, completando as lacunas com s, c ou ç. 

Pre____erve 

Pre___i____amos  

Polui____ão 

Cau____ar 

Come____e 

Mudan____a 
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9 ATIVIDADE Nº 9 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………………………. EIXO…… DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

1-  Leia a campanha comunitária a seguir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://www.imagemdailha.com.br/fmanager/imgilha2016/blogs/imagem3101_1.jpg  

Acessado em: 10/07/15 

 

 
a- Qual a intencionalidade da campanha em estudo? 
 
b- Há duas imagens que se contrapõem na campanha. Quais são? 
 
c- Qual ideia a união das duas imagens sugere? 
 
d- Qual imagem tem relação com a frase principal: “Não dá para viver só de lembranças”? 
 
e- O que essa frase e essa imagem sugerem? Qual mensagem elas, juntas, transmitem? 
 
f- Qual a importância do texto explicativo presente na campanha? 

http://www.imagemdailha.com.br/fmanager/imgilha2016/blogs/imagem3101_1.jpg
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10 ATIVIDADE Nº 10 

 

Colégio Estadual Victor Civita 

Aluno(a)………………………………………………. EIXO…… DATA……./……./17    

Professora: Amanda Neves                          Unidade II 

 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL -  2ª VERSÃO 

 

Queridos alunos: 

Esse é o momento de você reescrever seu texto. Baseando-se na minha 

correção e no comentário, modifique o que for necessário. “Alimente” sua campanha 

comunitária, tornando-a mais rica e bela.  

 

RASCUNHO 

No caderno, rescreva sua campanha, modificando-a, corrigindo-a, melhorando-

a. 

AUTOAVALIAÇÃO 

01. A campanha apresenta uma frase criativa, capaz de despertar a atenção 

do leitor? 

02. O objetivo da campanha está claro? Empregou palavras relacionadas ao 

assunto? 

03. Apresentou uma imagem criativa e que tem relação com a campanha?  

04. A linguagem está de acordo com a intenção comunicativa e o público-alvo 

da campanha? 

05. A campanha tem um título? 

06. A campanha tem argumentos que são capazes de convencer o leitor a 

mudar de postura? 

07. Fez uma logomarca criativa e coerente? 

 

2ª VERSÃO  

Fazer a campanha em uma cartolina branca. 

 

 

 



55 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Quanto à organização do texto: 

(    )  Letra legível. 

(    )  Texto limpo e organizado, sem rasuras nem borrões. 

(    )  Correta apresentação da imagem. 

(    ) Organizou a imagem e as frases, no espaço da cartolina, de modo 

adequado. 

 

2. Quanto ao gênero textual (aspecto composicional): 

(    ) Adequação ao gênero solicitado. 

(    ) Uso de recursos estruturais e expressivos próprios do gênero solicitado: 

adjetivos, palavras que indicam ordem. 

(    ) Adequação ao título produzido com a proposta escolhida. 

 

3. Quanto ao tema: 

(   ) Abordagem adequada do tema proposto. 

(   ) Clareza, objetividade, criatividade. 

 

4. Quanto à estrutura do texto: 

(  ) Fez o título. 

(  ) Fez o texto explicativo. 

(  ) Fez a logomarca. 

(  ) Fez o slogan. 

 

5. Quanto à coesão e coerência: 

(   ) Articulação coerente das frases do texto. 

(  ) Uso adequado de palavras e expressões que garantam a clareza do texto, 

evitando contradições e ambiguidades. 

(   ) A imagem está coerente com a parte verbal do anúncio. 

(   ) A escolha dos adjetivos é coerente com as caraterísticas do produto. 

 

6. Quanto aos aspectos linguísticos 

(   ) Escrita das palavras de acordo com a norma padrão. 

(   ) Emprego adequado dos acentos gráficos. 

(   ) Emprego adequado de letras maiúsculas e minúsculas. 

(   ) Pontuação adequada. 


