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Proposta de Redação – Fundamental I e II 
 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva um conto em 

que o narrador conta sobre a sua festa de aniversário. Não se esqueça de construir os personagens, o espaço e o 

tempo no qual ocorre a narrativa.   

 

TEXTO I 

 

Aniversário  
(Palavra Cantada) 

 

Hoje eu sinto que cresci bastante 

Hoje eu sinto que estou muito grande 

Sinto mesmo que sou um gigante 

Do tamanho de um elefante 

 

É que hoje é meu aniversário 

E quando chega meu aniversário 

Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior 

Do que eu era antes 

 

TEXTO II 

 

Quando surgiu o costume de comemorar aniversários? 

De acordo com o livro “A Sabedoria dos Aniversários”, o costume de comemorar aniversários surgiu no Egito 

antigo, ou seja, a moda apareceu por volta de 3000 antes de Cristo (a.C). Tanto os egípcios quanto os gregos, que 

adotaram o costume, restringiam as comemorações apenas a seres superiores: faraós e deuses. Com o tempo, o 

hábito foi se estendendo aos mortais e contaminou também os romanos, que davam o privilégio ao imperador, a 

sua família e aos senadores. Nos primórdios do cristianismo, o costume foi abolido por causa das suas origens 

pagãs. Foi só no século 4 que a Igreja começou a celebrar o nascimento de Cristo, o Natal. Daí, ressurgiu o hábito 

de festejar aniversários e pouco a pouco foram surgindo as peças simbólicas: o bolo, as velinhas, o “parabéns pra 

você” etc. 

Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiu-o-costume-de-comemorar-aniversarios/. Acessado em 05/12/2018.  

 

TEXTO III 

 

As festas de antigamente 

“Tento imaginar a deliciosa movimentação que acontecia naquela casa nos dias (ou semanas) que antecediam a 

festa. O carinho da minha avó que, com o envolvimento de todos, até das vizinhas, decidia o tema, idealizava as 

lembranças, imaginava e montava as mesas, fazia os bolos, enrolava os doces. [...] 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiu-o-costume-de-comemorar-aniversarios/
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Impressiona-me como nos anos 40, em que muito pouca coisa era comprada feita, e praticamente tudo se 

confeccionava em casa, a minha avó usava da sua habilidade manual para construir cenários. Transformava 

algodão em neve, fabricava palmeiras de plástico que juntava à areia da praia e a conchas para simular dunas. 

Bem que ela dizia, sem nenhuma modéstia, que era uma mulher à frente do seu tempo”. 

 

Fonte: http://lavionrosedeco.blogspot.com/2013/10/as-festas-de-antigamente.html. Acessado em 05/12/2018.  

 

http://lavionrosedeco.blogspot.com/2013/10/as-festas-de-antigamente.html

