
 
Proposta de Redação  

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos sobre narração,                             
redija uma narrativa de aventura, com foco narrativo em terceira pessoa, que conte como foi                             
a experiência vivida pelo jovem Aldi Novel. Lembre-se de que é uma história de aventura,                             
portanto crie um enredo que demonstre a coragem e a superação do personagem protagonista.  
 
TEXTO I 

 
Jovem indonésio sobrevive 12 dias à deriva no mar 

Aldi Novel ficou à deriva por 12 dias em sua cabana de pesca flutuante. 
 

Adil, de 19 anos, estava em uma cabana de pesca a 125 km da costa de Sulawesi, quando ventos fortes                     
romperam as cordas que prendiam a cabana a estacas fixas no leito do mar. A cabana inteira foi lançada ao mar                     
aberto. Ele foi parar a milhares de quilômetros de distância, perto das ilhas Guam, na Micronésia, onde acabou                  
sendo resgatado por um navio, 12 dias depois. Após ter sido salvo, Aldi pegou um avião de volta para a                    
Indonésia e reuniu-se com sua família. 
 

 
 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/30/o-jovem-que-ficou-perdido-no-mar-tres-vezes.ghtml. Acessado em: 
10 jan. 2019. 

 
TEXTO II 

 
Aventura em alto-mar  

Aldi contou os detalhes da aventura em alto-mar a equipe do jornal Joca. Confira! 
 
 
Como você se sentiu quando percebeu que estava à deriva? 
A princípio eu não tive medo porque pensei que o dono do barco iria me salvar, como aconteceu nas outras três 
vezes em que fiquei à deriva no mar. Mas não foi assim. 
 
Você viu alguma coisa estranha ou assustadora nesses 12 dias? 
Havia vários peixes no mar e, em um momento, um tubarão começou a me seguir. Ele era tão grande que 
parecia pesar 100 quilos. Isso porque só vi metade do corpo dele! Nessa hora senti medo, mas meu entusiasmo 
voltou depois de rezar e cantar.  
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O que você comeu e bebeu durante todo esse tempo? 
A comida que estava no barco durou uma semana. Quando acabou, comi peixes que eu mesmo pescava para 
cozinhar ou assar. Para acender o fogo, eu tirava pedacinhos de madeira do barco. De vez em quando, eu 
também comia peixe cru para economizar as madeirinhas – se eu tirasse tudo, o barco poderia afundar. Bebi 
água da chuva e, às vezes, do mar.  
 
Como o navio conseguiu encontrar você? 
No dia 31 de agosto, eu vi um navio passando e pedi ajuda. Eu gritei help (ajuda em inglês) e, de repente, o 
navio virou e me salvou.  
 
O navio deixou você no Japão. Você já conhecia o país? O que achou? 
Conheço o Japão desde pequeno porque é onde mora Doraemon (um gato-robô de um desenho animado do 
Japão), mas nunca havia estado lá de verdade. Os japoneses são muito amigáveis e cuidaram muito bem de 
mim. Eles usam palitos de bambu para comer e eu gostei disso. Também tirei fotos em lugares com paisagens 
lindas. 
 

Disponível em: https://jornaljoca.com.br/portal/aventura-em-alto-mar/. Acessado em: 10 jan.2019. 
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