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Proposta de Redação – Fundamental II 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos sobre o gênero, 

escreva uma carta argumentativa de solicitação, imaginando que você e seus colegas queiram 

solicitar a realização de um festival de esportes em sua escola. Não se esqueça de observar a 

estrutura desse tipo textual, para que todos os elementos estejam presentes. 

TEXTO I 

A importância do esporte no ambiente escolar 

A cada dia que passa, o esporte está cada vez mais presente nas escolas, e de forma geral, no 

processo de educação de crianças e jovens. 

Grande parte das unidades escolares, já apresenta a disciplina de Educação Física em suas grades 

curriculares. No entanto, algumas escolas ainda mantêm um perfil tradicional e conservador, 

deixando de lado essa matéria tão importante. 

Muito mais do que uma simples atividade de descontração e lazer, a prática de esporte deve ser 

considerada um instrumento pedagógico tão importante quanto outras áreas do conhecimento. 

Isso porque ele é capaz de contribuir, de forma significativa, na formação social e intelectual dos 

estudantes, pois possibilitam experiências práticas que exercitam as habilidades de se trabalhar 

em grupo, e também, habilidades individuais. 

Além de todas as experiências, as crianças e jovens que são contemplados com aulas direcionadas 

para o esporte durante a Educação, são estimuladas a desenvolver, ainda mais, as capacidades 

intelectuais e físicas, uma vez que promove o exercício do corpo combinado com as estratégias 

que precisam ser elaboradas para se jogar. 

Uma das grandes contribuições do esporte no ambiente escolar diz respeito à saúde das crianças e 

jovens deste século. Todo mundo sabe que com as tecnologias disponíveis hoje em dia, a maioria 

das crianças deixam de lado a fase do brincar e do correr, para usarem, desde muito cedo, os 

dispositivos móveis. Esses aparelhos, além de provocar uma individualização e isolamento cada 

vez maior, uma vez que elimina a possibilidade do contato físico, também contribui para que a 

juventude se torne cada vez mais sedentária. 

Dessa forma, a escola mais uma vez tem a importante função de apresentar a prática de esportes 

para as crianças, incentivando-as a criar o hábito do exercício. Quando uma criança tem uma 

experiência boa com uma atividade, com certeza, ela irá querer realizá-la com maior frequência. 
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Por isso, a escola deve ser o ambiente a proporcionar essas experiências.  

Com todas essas habilidades adquiridas pelo esporte, a consequência é que se tenha estudantes 

mais concentrados e mais preparados, o que facilita a aprendizagem e o bom desempenho nas 

demais disciplinas.  

A escola do seu filho se preocupa e incentiva o esporte? 

Fonte 1: https://www.erasto.com.br/noticias/importancia-do-esporte-no-ambiente-escolar. Acesso em: 09 jul 2019. 

Adaptado. 

TEXTO II 

 

Fonte 2: https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/educacao-fisica/noticias/educacao-fisica-a-importancia-

do-esporte-na-escola. Acesso em: 09 jul 2019. 

TEXTO III 

Carta argumentativa de solicitação 

Como carta que é, apresenta os elementos essenciais do gênero, porém seu assunto é a 

apresentação de um problema e a solicitação de medidas que o resolvam ou o atenuem. 

Como o remetente (ou signatário) precisa convencer seu destinatário, é necessário identificar bem 

o problema e suas causas, reunir argumentos que sensibilizem o destinatário e, se possível, 

apresentar soluções possíveis. 

A conclusão da carta é feita com uma saudação formal – como “Sem mais para o momento, 

agradecemos”, “Confiantes de seu empenho para a solução de nosso problema, agradecemos”, 

etc. – e com a assinatura, em que são identificados com clareza os autores da carta. 

Como esse tipo de carta é endereçado normalmente a autoridade de instituições, empresas ou 
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órgãos públicos, a linguagem deve seguir o padrão culto e formal da língua, observando 

rigorosamente o uso dos pronomes de tratamento. 

Características da carta argumentativa de solicitação: 

 Data, vocativo, corpo do texto e assinatura; 

 Identificação do problema e suas causas; 

 Exposição de argumentos que comprovem a necessidade de uma solução para o problema, 

vantagens que essa solução traria; 

 Sugestões de possíveis medidas para a solução do problema; 

 Agradecimentos, assinatura; 

  Linguagem formal, atenta às normas do padrão culto; rigor no emprego de pronomes de 

tratamento. 

Fonte 3: http://oblogderedacao.blogspot.com/2012/08/carta-argumentativa-de-solicitacao.html. Acesso em: 09 jul 2019. 

 

 

 


