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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS JUNIOR 
aluno(a) ______________________________________________________________________ 
6º Ano - Ensino Fundamental  

MANHÃ   TURMA _________ Amarílis 

TRABALHO DE REDAÇÃO   - ENSINO REMOTO 
 

 
RESENHA CRÍTICA – é uma produção textual, por meio da qual o autor faz uma breve apreciação e uma descrição a respeito de 
acontecimentos culturais (como uma feira de livros, por exemplo) ou de obras (cinematográficas, musicais, teatrais ou literárias), 
com o objetivo de apresentar o objeto (acontecimento ou obras), de forma sintetizada, apontando, guiando e convidando o leitor 
(ou espectador) a conhecer tal objeto na íntegra, ou não. 
Texto 1: 

Resenha do livro “As Vantagens De Ser Invisível” – Stephen Chbosky 
 
 
     Em As Vantagens de Ser Invisível conhecemos Charlie, um adolescente de 15 anos, que 
está começando amadurecer e explorar a vida. Ele tem muitos desafios para enfrentar: o 
recente suicídio de seu único e melhor amigo, as dificuldades escolares, seu primeiro amor e 
suas próprias questões existenciais. Entre tudo isso, ele precisa descobrir quem ele é e a que 
lugar pertence, e, acima de tudo, Charlie quer deixar de ser apenas um expectador e começar 
a atuar em sua própria vida. 
     Quando ele conhece Sam e Patrick, dois irmãos que, como típicos adolescentes, acreditam 
em aproveitar a vida, a rotina de Charlie passa por muitas mudanças. Ele aprende sobre 
amizade, sobre como enfrentar situações totalmente novas, e como conviver com pessoas que 
são completamente diferentes dele. Charlie embarca em um processo de mudança e 
aprendizado incrível, nos levando juntamente com ele – e, sem mais, nos fazendo sentir 
infinitos. 
     Há vários tipos de livros, e cada um nos marca de um jeito diferente. As Vantagens de Ser 
Invisível é o tipo de livro que te faz pensar sobre tudo – sobre sua vida, seu cotidiano, sobre 
quem você é. O personagem principal contribui muito para isso. Charlie é doce, altruísta, 
inocente e muito inteligente, mas, acima de tudo, ele é verdadeiramente puro. O que mais 
gostei sobre ele foi isso, como ele permanece fiel a si e as pessoas a sua volta, sem ver 
maldade onde tantos vêem – não me entenda errado, ele não é um santo. Charlie bebe, fuma 
e fala palavrões, mas seu coração é essencialmente puro. 
    A verdade sobre Charlie é que ele sempre foi incompreendido, já que pensa diferente da maioria das pessoas. Sua vida é 
marcada por traumas, como o suicídio de seu amigo e a morte de sua tia, de quem era muito próximo, e o adolescente acabou por 
viver um dia de cada vez, um tanto preso em sua própria mente. 
    O livro é todo narrado por cartas, escritas por Charlie e endereçadas a “seu amigo especial”. É como um diário, no qual em 
cada carta Charlie conta detalhadamente sobre seu dia, suas ações, seus pensamentos e reflexões. É desse modo que nos 
aproximamos de Charlie, que conseguimos sentir, através da leitura, que fazemos parte de sua vida. É quando sua ingenuidade e 
a disposição de sempre estar lá para ajudar nos marcam e nos fazem refletir sobre nossa própria vida. 
    Tenho apenas uma ressalva com o livro, que é o modo como terminou. Não foi um final ruim, apenas deixou muitas lacunas a 
serem preenchidas. O autor resumiu toda a complexidade de Charlie em um fato, — que apesar de forte, não deveria definir a vida 
inteira dele. Ele também não deixou claro se Charlie sofre ou não algum distúrbio, o que parece ser certo, devido ao fato de que, 
ao decorrer da história, ele tem algumas crises e se comporta de maneiras um tanto anormais. 
 O autor, Stephen Chbosky, aborda temas polêmicos – homossexualidade, gravidez na adolescência, violência doméstica, 
drogas e bebidas –, mas o modo que os personagens enfrentam as situações que lhes são apresentadas é o que marca o leitor, e 
acaba, por fim, o fazendo mudar seus próprios conceitos. 
    É difícil expressar em palavras como esse livro me tocou. Eu ri, chorei e senti como se estivesse vivendo as situações que me 
foram descritas. A abordagem singular é um diferencial, e talvez, por isso, não seja uma obra que todos consigam gostar ou 
compreender, já que conta com pontos profundos e até um tanto poéticos. 
     Entretanto, acima de tudo, é um daqueles casos em que mais é menos. Trata-se de um adolescente simplório, que leva uma 
vida simplória, contados a partir de uma narrativa e expressões simplórias. Mas, essa simplicidade esconde uma história muito 
complexa, em que você precisa extrair as lições e pensamentos. Não se deixe enganar por essa modestidade, pois isso torna a 
história única, inesquecível. Infinita. 
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ATIVIDADE 1: 
 
Agora é a sua vez! Produza uma Resenha Crítica sobre o livro O pequeno príncipe, trabalhado durante todo o primeiro bimestre 
na disciplina de literatura. 
 
REPORTAGEM – é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia-a-dia, sendo encontrada 
principalmente nos meios de comunicação. 
Trata-se, portanto de um texto informativo sobre um tema real, veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, 
revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. 
Por esse motivo, as reportagens possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, 
apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. 
 
Texto 2: 
 

Pesquisa de investigação sorológica estima Teresina com 7.697 casos de coronavírus 
 

A pesquisa ocorreu em duas etapas: de 16 a 19 de abril e 24 a 25 de abril. Ao todo, 1.800 pessoas foram testadas em 
caráter aleatório. 

 
A Prefeitura de Teresina apresentou nesta quarta-feira (29) os resultados da Pesquisa de Investigação Sorológica, que testou 
1.800 pessoas em caráter aleatório. De acordo com os dados, a estimativa é que Teresina tenha 7.697 casos de coronavírus. 
A pesquisa ocorreu em duas etapas: de 16 a 19 de abril e 24 a 25 de abril. Na primeira, dos 900 pessoas testadas, cinco deram 
positivos para Covid-19. Já na segunda testou a mesma quantidade e detectou oito casos. 
Dos resultados da primeira etapa mostraram Teresina com 4.843 infectadas no fim de semana, o que representa 0,56% da 
população. Para cada um caso confirmado, 100 infectados, sendo os casos confirmados oficiais de 41. 
Na segunda etapa, os casos positivos chegaram a 7.697, equivalente a 0,89% da população teresinense. Foi possível observar 
uma subnotificação de 1 caso para 63, sendo neste período os casos confirmados oficiais de 122. 
Comparando as duas etapas houve um crescimento de 59% de casos da primeira para segunda fase. No entanto, uma queda na 
subnotificação de infectados. 
"Possivelmente porque está sendo aumentado a testagem. Essa pesquisa, ao contrário dos outros estados, será feita em Teresina a 

cada sete dias", explicou o médico Rodrigo Mello. 
 

Na distribuição dos casos estimados de coronavírus por zonas de Teresina, a maioria das pessoas infectadas está na Zona Leste 
(38%), seguido pela Sudeste (23%), Sul (23%) e Norte (15%). 
Por sexo, as mulheres representam 54% e os homens 46% dos infectados. Já a distribuição de casos por faixa etária seria: 
 
• 0 a 14 anos - 0% 

• 15 a 24 anos - 31% 

• 25 a 34 - 23 

• 35 a 44 anos – 15 

• 45 a 54 – 15 

• 55 a 69 – 8 

• mais de 70 anos - 8% 

Isolamento social e decretos de calamidade 

 
 Para evitar a contaminação pelo vírus, o isolamento social e medidas emergenciais foram determinadas por meio de 
decretos do governo do estado e das prefeituras, como na capital piauiense, para que a população fique em casa e evite ao 
máximo ir às ruas. 
 Policiais fazem abordagens nas fronteiras do estado a ônibus e veículos particulares. Escolas, universidades e a maior 
parte do comércio, assim como serviços públicos, suspenderam as atividades. Os decretos preveem que quem descumprir as 
regras pode ser penalizado com multa ou até prisão. 
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Prevenção, contágio e sintomas 

 
Lavar as mãos de forma correta, uso de álcool em gel, máscaras, evitar contato pessoal e aglomerações de pessoas são algumas 
das orientações para evitar o contágio da doença. 
É importante também ficar atendo quanto às formas de transmissão do vírus e os sintomas. O infográfico abaixo ilustra algumas 
das formas de se prevenir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base na imagem acima, produza uma Reportagem sobre as enchentes ocorridas em Teresina. 
 
ATIVIDADE 3: 
Acesse o link abaixo, assista ao vídeo e depois preencha o quadro que segue. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw 
 

 
 

MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 
 

MODO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

  

  

  

  

  

 
 


