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Sobre mim

Adoro Literatura e nossa Língua Portuguesa. Há mais de 08 anos, leciono na 

área de Português, o que concedeu-me, e ainda concede, o prazer de 

diariamente me aprimorar no mundo fascinante das palavras.  



Competências e conhecimentos

Gramática
Escrita 
criativa

Semântica
textual Redação



Um pouco de minha escrita.



Texto na área da Educação

O texto de lei 13.415, que dispõe as novas regras para o Ensino Médio, afirma que os 
“Itinerários Informativos” serão formulados conforme a relevância para o contexto local e a 
possibilidade dos sistemas de ensino. Para os manifestantes, o texto presente na lei colocaria os 
novos estudantes do segundo grau de educação em um estado de subordinação as possibilidades 
da rede de ensino e as peculiaridades da região onde moram, além de colocá-los em um nível de 
desigualdade em relação aos alunos das escolas privadas, já que o sistema privado de ensino 
teria condições de ofertar as quatro modalidades propostas na referente lei. Para além, os alunos 
das regiões menos desenvolvidas também não teriam acesso aos “Itinerários Formativos” que 
contemplem áreas de conhecimento contemporâneas. 



Texto para Web. 

Como o consumo de ovos pode ajudar na 
prevenção de Diabetes?

Se você é uma pessoa que tem histórico 
familiar de Diabetes e gostaria de saber mais 
sobre o assunto para se prevenir? Então, você 
está no lugar certo, pois vamos falar sobre esse 
tema a seguir. Vamos contar o que é a 
Diabetes, como ela pode surgir e como 
impedir seu aparecimento de certo modo, 
através do consumo de ovos.



Análise Literária

A principal indicação de que o burrinho pedrês é um 
burrinho como qualquer outro é o fato de que para ele 
a resposta é “nenhuma pressa”. Na natureza, todos os 
burrinhos e todos os rios são o mesmo, na 
possibilidade de integração do mundo natural. Na voz 
do narrador, temos a construção da personagem 
animal ciente de si e do mundo. Sete-de-Ouros sabe 
que o caos do poço doido que barulha como fogo não 
é de pôr amedrontamento, pois não há nada de 
diferente ali, tudo ali nada mais é que uma cópia da 
costumeira confusão do mundo, nada ali é diferente 
dos conflitos dos homens; o que os homens ignoram é 
justamente a associação possível. 



Contato

Patrícia Ferraz

paty.saeki@hotmail.com

Cl: (42) 99993-5153

mailto:paty.saeki@hotmail.com

