
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

Os jingles são músicas breves criadas para promover um produto ou uma marca. São publicidades transmitidas                

por rádio ou por televisão, e elas precisam ter letra e melodia atrativas e fáceis de serem lembradas pelo público.                    

Imagine que você abrirá um petshop e queira promover de forma criativa o seu novo negócio. A partir da                   

leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva um jingle que atenda a                   

essa função. Não se esqueça de pensar em uma letra cativante para compor seu jingle. 

TEXTO I 

Cabelo Enroladinho (Johnson's Baby Shampoo) 

Eu nasci com o cabelo enroladinho 

Um monte cachinho na caixola 

Oi toin 

Oi toin toin toin 

 

A água do chuveiro 

Cai na cabeleira, cachoeira 

Vem me molhar 

Chuá chuá 

 

Gostoso pra chuchu 

Chuá chuá (oh yeah!) 

Banho de cabelo cacheado 

Sempre tem um cafuné 

 

Toin toin toin toin 
ouvir música. Disponível em: <https://www.ouvirmusica.com.br/jingles/1851859/>. Acesso em: 08 ago. 2019. © 2003 - 2019. 

 

TEXTO II 

Parmalat (Mamíferos) 

O Elefante é fã de Parmalat 

O Porco cor de rosa e o Macaco também são 

O Panda e a Vaquinha só querem Parmalat 

Assim como a Foquinha o Ursinho e o Leão 

O Gato mia 
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O Cachorrinho late 

O Rinoceronte só quer leite Parmalat 

Mantenha o seu filhote forte "vamo" lá 

Trate seus bichinhos com amor e Parmalat 

Tomou? 
ouvir música. Disponível em: <https://www.ouvirmusica.com.br/jingles/972791/>. Acesso em: 08 ago. 2019. © 2003 - 2019. 

 
TEXTO III 

 

B9. Disponível em: <https://www.b9.com.br/57656/parmalat-aposta-mais-uma-vez-nos-mamiferos-e-talvez-volte-com-a-promocao-das-pelucias/>. 
Acesso em: 08 ago. 2019. B9 Conteúdo e Mídia Ltda. 2002-2017. 

TEXTO IV 

Jingle publicitário 

O jingle publicitário é criado para cativar o público. Geralmente tem letras e melodias simples para que sejam                  

facilmente memorizadas e inconscientemente recordadas por quem as ouve. Os jingles são geralmente curtos,              

quando muito, chega a um minuto de duração. 

Arte Sempre. Disponível em: <http://adriartessempre.blogspot.com/2014/11/jingle.html>. Acesso em: 08 ago. 2019. 
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