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Leitura e

Interpretação

Passaporte Didático do Professor

Anos Iniciais

VIDA COTIDIANA
Carta de solicitação

Habilidades
FOCO

Contexto de produção

• Reconhecer o local e o momento de cir-
culação do texto, os índices/pistas que 
permitem identificar o público-alvo e os 
papéis sociais dos participantes (autor e 
leitores); 

• Reconhecer a finalidade do gênero.

Construção composicional

• Analisar, a partir do contexto de produ-
ção, os elementos que constituem a car-
ta de solicitação e a finalidade de cada 
um desses elementos (local, data, forma 
de início/vocativo, exposição do motivo 
de escrita da carta, apresentação de 
argumentos/justificativas que reforçam 
as opiniões apresentadas e enfatizam a 
solicitação, conclusão, ou seja, reafir-
mação do ponto de vista introduzido 
no início do texto e defendido por meio 
de argumentos, fórmulas de finalização 
cordata e assinatura).

Estilo

• Analisar e avaliar os recursos persuasi-
vos empregados na carta de solicitação: 
forma de tratamento adequada, tom 
entre o formal e o informal, consideran-
do o lugar social do destinatário.

Habilidades
RELACIONADAS

• Reconhecer a unidade temática do texto 
lido; 

• Estabelecer relação entre termos do tex-
to, a partir da sua repetição e/ou subs-
tituição e reconhecer sua contribuição 
para a progressão e a continuidade das 
ideias: pronomes; sinônimos; adjetivos; 
advérbios e locuções adverbiais. .
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LP
Anos Iniciais

VIDA COTIDIANA
Carta de solicitação

Ponto de
PARTIDA

Sem consulta ao dicionário, ao colega ou ao professor, escreva, resumidamente, o conhecimento que você tem do signi-
ficado da palavra bullying.

Atividade 1

Você vai começar este Passaporte Didático com uma breve reflexão sobre uma dada situação, bastante comum nos 
dias atuais. Depois, responda, oralmente, às perguntas propostas.

1) Quem é Jonas? Como ele é caracterizado?

2) Como seus agressores são descritos?

3) O que constrange e desagrada o garoto?

4) Qual a postura dos alunos diante das agressões sofridas pelo colega?

5) Jonas tem um problema. Qual?

6) Há uma solução para o problema do garoto? Qual?

7) Quem pode ajudá-lo a solucionar esse problema?

Discutindo sobre essa situação, você considera que ela é comum nas escolas? Você vivencia essa situação de algum 
modo? Em que posição se vê nela?

Jonas é um aluno disciplinado, aplicado, assíduo, cooperativo e muito educado. Constantemente, no entanto, é 
alvo de piadas e brincadeiras, que o constrangem, desagradam. Mas como é tímido e inseguro evita revidar as 
ofensas. Seus agressores são, em geral, os alunos com perfil oposto ao seu. Além disso, há, na sala de Jonas, 
também, muitos alunos que assistem às agressões divertindo-se com o constrangimento do colega.
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Orientações ao professor

Professor, a Atividade 1 tenciona a mobilização de conhecimentos prévios, sem a preocupação com nomenclaturas ou 
referência a gêneros textuais, sejam eles de anos/séries anteriores ou do ano/série em curso. A preocupação deve ser com 
a leitura do texto, para a qual o aluno precisará ativar as habilidades de identificação, interpretação, reconhecimento do 
tema.

Ao realizar o processo de leitura do texto, o aluno estará, indiretamente, refletindo sobre a finalidade comunicativa da 
carta de solicitação, mote do Passaporte Didático. 

Sugere-se que o processo de leitura do texto seja realizado oral e coletivamente a fim de que a atividade não se estenda 
além do necessário.

Sobre as questões propostas, tome-as apenas como uma orientação, que não deve engessar, cercear seu trabalho.

No texto, há a descrição de dois perfis distintos, um caracteriza o alvo preferencial dos que comentem bullying; o outro, 
o perfil dos agressores. O garoto sofre com as piadas e brincadeiras, mas por ser tímido e inseguro não revida as ofensas. 
Há, também, os que assistem ao ´espetáculo` e, infelizmente, se divertem com ele. O problema de Jonas é o bullying, tão 
comum e frequente nas escolas de todo país. Se o problema está na escola, como ele pode ser combatido? Quem pode 
ajudar a resolvê-lo? De que forma? Estas e outras questões que surgirem devem ser respondidas de forma objetiva. O pro-
blema é real, passível de discussão, pois interessa direta ou indiretamente a todos.

Atividade 2

Para dar continuidade às atividades deste Passaporte Didático, reflita sobre a pergunta: “O que é uma carta de solicita-
ção?”

Depois de escrever, seu registro ficará ´adormecido` enquanto você realiza outras atividades. Somente depois, você vol-
tará a ele para confirmar, descartar ou reformular sua hipótese inicial sobre o que é o gênero textual carta de solicitação.

Bullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) 
que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, ver-
bais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem 

motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando 
dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa.

?
Você

SABIA?
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Atividade 3

Leia, individualmente, o texto preparando-se para responder, oral e coletivamente, às perguntas sobre ele.

1) Qual o assunto abordado no texto?

2) Por que esse assunto virou notícia?

3) Quem praticava bullying com a menina?

4) O que motivou a prática do bullying?

5) De acordo com o texto, é possível afirmar que o professor foi omisso. Por quê?

6) Qual atitude dos colegas da menina chama mais a atenção na notícia?

7) Para que situações como as vividas pela menina não aconteçam, principalmente, em ambiente escolar, o que deve ser 
feito?

8) No bullying há agressor, vítima e espectador. Você se encaixa em um dos três?

Agora, prepare-se para participar de uma roda de conversa sobre o tema abordado na notícia.

Orientações ao professor

Professor, a leitura da notícia “Justiça manda SP indenizar garota que sofria bullying na escola” tenciona a mobilização 
de conhecimentos prévios sobre o tema, que será abordado na Atividade 3, quando, então, o aluno lerá uma carta de solici-
tação.

Antes, no entanto, é importante o aluno refletir, ter informações suficientes para ter o ´desafio` apenas de se apropriar 
dos elementos constituintes de um novo gênero textual. Se houver tempo e interesse do aluno sobre o tema, leia para a 
turma o texto “Como combater os atos de intimidação”, disponível no site:

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34487

JUSTIÇA MANDA SP INDENIZAR GAROTA QUE SOFRIA BULLYING NA ESCOLA
 Uma estudante de escola pública de Santos, cidade do litoral de São Paulo, será indenizada em 8.000 
reais pelo estado por danos morais. A decisão foi tomada pelos desembargadores da 2ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). De acordo com o processo, a menina sofria bullying de 
seus colegas de classe.

 Segundo o processo, a estudante “apresenta leve deficiência mental e transtornos hipercinéticos (hipe-
ratividade) e, por isso, sofria preconceito de seus colegas e enfrentava agressões físicas e psicológicas dentro 
do ambiente escolar”.

 O ápice das agressões teria se dado quando outros alunos produziram um abaixo-assinado com a 
intenção de remover a menina da sala de aula. A estudante chorou na frente dos colegas. Em depoimento, o 
professor da turma afirmou que tinha conhecimento das agressões, mas que recolheu o abaixo-assinado mes-
mo assim.

(https://veja.abril.com.br. Acesso em 03/03/2019)
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Atividade 4

Leia a carta escrita pela mãe de uma aluna de uma escola pública, que deseja uma posição da diretora sobre uma situa-
ção que está ocorrendo com sua filha na escola.

São Joaquim da Barra, 15 de março de 2019.

Prezada Senhora

Bernardete de Almeida

Diretora da EMEF Paulo Freire

 Minha filha, Sara Perisson, estuda nessa instituição escolar desde o 1º ano. Agora está no 5º ano. E, 
pela primeira vez, dirijo-me à Vossa Senhoria para solicitar um favor, que julgo urgente e grave.

Ontem, Sara chegou em casa assustada e chorosa. Procurei saber o que havia acontecido, mas ela se recusou 
a proferir uma única palavra. Percebi que estava com medo, ou melhor, estava aterrorizada.

 Procurei, então, outros meios com a intenção de saber o motivo da tristeza de minha filha. Descobri, 
estarrecida, que ela vem sendo vítima de bullying na escola. O que motivou o bullying? O fato de ela estar acima 
do peso. Isso é incompreensível e inadmissível! Segundo me informaram, as piadas e as brincadeiras não são 
de hoje, mas todos acham que é brincadeira de criança.

 Brincadeiras que ferem, intimidam, entristecem, tornam a criança insegura e refletem, negativamente, 
no seu desempenho escolar não podem ser tratadas como ´brincadeiras de criança`.

 Como Vossa Senhoria deve saber, bullying é crime, previsto na Lei nº 13.185. E, por isso, solicito ações 
urgentes por parte dessa instituição escolar, que possam resguardar o direito de minha filha não corresponder 
aos padrões estéticos ´exigidos` pela sociedade. Todos os alunos, sejam eles gordos ou magros, brancos ou 
pretos, altos ou baixos, entre outros, têm o direito de ir e vir, sem serem coagidos, intimidados, agredidos verbal 
ou fisicamente.

 Com certeza, a escola está preparada para realizar reuniões com os pais, desencadear campanha 
contra a prática do bullying, promover palestras de esclarecimento para pais, alunos, professores e funcioná-
rios, desenvolver atividades em sala de aula para abordar o tema. Essas são apenas sugestões de uma mãe 
que também é professora e convive diariamente com o bullying. Eu só não sabia que uma vítima está dentro da 
minha casa.

 Ciente de que minha solicitação será atendida, agradeço a compreensão e colaboração de Vossa 
Senhoria no encaminhamento e solução do problema.

Sem mais para o momento,

Maria Clara Pelisson
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1) De onde e quando a carta foi escrita? A quem ela foi endereçada? Quem a escreveu?

2) Para se dirigir à diretora da escola, a mãe de Sara usa a palavra senhora. Por que ela optou por esse tipo de tratamento?

3) Por que razão a mãe da garota escreveu à diretora?

4) Na carta, a mãe de Sara aponta o problema, argumenta e sugere providências para solucioná-lo. Transcreva as suges-
tões propostas.

5) Leia novamente um trecho da carta.

O que motivou o bullying? O fato de ela estar acima do peso. Isso é incompreensível e inadmissível!

Nesse trecho da carta, a mãe mostra sua

A) surpresa.

B) dúvida.

C) compreensão.

D) indignação.

6) Grife na carta o trecho em que a mãe expõe as consequências da prática do bullying. 

7) Ainda segundo a mãe de Sara, a prática do bullying muda o comportamento da vítima, podendo 

A) torná-la mais participativa e segura. 

B) refletir em seu desempenho escolar.

C) permitir que faça parte do grupo.

D) levá-la a revidar as agressões.
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Orientações ao professor

Professor, de variadas formas o tema bullying vem sendo abordado nas atividades deste Passaporte Didático: reflexão 
sobre uma situação, leitura de uma notícia e de uma carta. Para cada atividade, uma estratégia diferente. Qual a finalidade? 
Colocar, na prática, a ideia de aprendizagem em espiral, ou seja, permitir o ir e vir do aluno, quando mobiliza conhecimen-
tos prévios sobre gêneros textuais e/ou temas amplia seus conhecimentos.

É importante que você conduza o processo de leitura da carta considerando, primeiro, a mobilização de conhecimentos 
prévios (de mundo, de gênero e de língua) a fim de que o aluno possa fazer inferências sobre o que ele já sabe com o que 
está lendo. Aqui, novamente, está presente o conceito de “aprendizagem em espiral”. Além disso, há os procedimentos de 
leitura, como identificar e selecionar informações; sublinhar (grifar, circular etc.) palavras-chave, frases importantes para a 
compreensão global do texto, comentários que permitam a intertextualidade; inferir o sentido de uma palavra ou expressão 
a partir do contexto; estabelecer relação entre partes do texto etc..

Para finalizar, é sempre bom lembrar que as questões (uma espécie de roteiro de leitura) visam a orientar o processo 
de leitura para o aluno-leitor em formação. Com o tempo, os procedimentos/estratégias de leitura vão sendo incorporados 
e a necessidade de questões orientadoras diminui. Enquanto isso não acontece, o aluno-leitor precisa saber reconhecer 
e mobilizar, em cada texto lido, as “pistas” deixadas pelo autor, a fim de atribuir sentido ao texto. Isso significa dizer que, 
para ser um leitor eficiente, não basta conhecer o conteúdo de um escrito; é necessário refletir sobre o modo como ele foi 
organizado e como se relacionam as ideias que o texto expõe.

Atividade 5

Quem já foi criança ouviu... “Vai, vai, vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira, vem, vem, vem ver 
o circo de verdade”. E aí, você gostaria de ver o circo como uma das atividades culturais de sua cidade? Então, leia a carta.

Depois de ler e analisar a carta da mãe de Sara, você deve ter chegado à 
conclusão de que, para escrevê-la, ela considerou vários fatores, tais como:

•  quem seria o leitor da carta;

•  qual a finalidade da carta;

•  que linguagem usaria, considerando os sujeitos (mãe de uma aluna e a diretora) 
envolvidos nesse ato de comunicação;

•  os argumentos que usaria para abordar o fato de sua filha estar sofrendo bullying 
na escola;

•  a seleção vocabular e a organização das frases a fim de que o objetivo que tinha 
fosse atingido;

•  a opção por um gênero de texto que pudesse se adequar à situação na qual 
estava envolvida.

+
Para saber

   MAIS
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São Paulo, 18 de julho de 2013

À Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

A/C Nicodemos Jorge Amarante

Presidente dos Correios

Referente ao Edital de Seleção de Patrocínios de projetos culturais

 A Cooperativa Brasileira de Circo e demais entidades que compõem a Aliança Pró Circo vem através 
desta solicitar que V. Sª, nas próximas edições de vosso edital, inclua o circo como opção.

 Atravessamos um momento profícuo, com intensa atividade e inúmeros espetáculos sendo criados 
para apresentação em espaços públicos e teatrais.

 Além disso, fazemos parte da programação habitual do SESC, SESI, Caixa Cultural e de inúmeros 
festivais pelo Brasil.

 Sendo assim, acreditamos que não tem sentido estarmos alijados do processo no momento em que a 
arte circense está fortalecida e reconhecida nacional e internacionalmente.

No aguardo de que a inclusão se faça, pomo-nos à vossa inteira disposição para informações e esclarecimen-
tos.

Atenciosamente

____________________

Beto Toledo

Presidente

Cooperativa Brasileira de Circo

Av. Pompeia, 1905 – Vila Pompeia CEP: 05023-001 São Paulo (11) 3869-4172

(https://circoop.wordpress.com/2013/09/30/solicitacao-de-inclusao-do-circo-na-selecao-publica-de-projetos-
-culturais-dos-correios/_Adaptado)
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Depois de ler a carta, verifique se ela apresenta os elementos constituintes de uma carta de solicitação. Para tanto, 
oriente-se pelos itens do quadro abaixo.

E então, a carta está aprovada? Você achou a solicitação justa, os argumentos são capazes de sensibilizar o leitor/des-
tinatário?

Sistematizando Aprendizagens

Qual a finalidade da carta de solicitação? Depois de realizar, principalmente, as Atividades 3 e 4, a resposta deve estar 
na ponta da língua: “Formalizar um pedido/solicitação e, se necessário, convencer, com bons argumentos, o destinatário a 
atendê-lo.

E mais! O destinatário, em geral, é uma pessoa que desempenha um papel social em uma empresa ou órgão público 
(caso de Nicodemos, presidente dos Correios). Daí a necessidade de um certo grau de formalidade entre as partes (´V. Sª`, 
´vosso`).

Orientações ao professor

Professor, na Atividade 4, a estratégia para o processo de leitura da carta é diferente da proposta na Atividade 3.

Depois de os alunos realizarem a tarefa, faça a correção oral e coletivamente a fim de que todos possam se colocar, 
trocar experiências, com comentários, sugestões, propostas de retomada etc.

SIM NÃO
1 Local e data (dia, mês e ano)

2 Nome da empresa/órgão público ou do departamento da empresa e nome 
do funcionário

3 Saudação (formas de tratamento usuais em cartas desse tipo)

4 Exposição do problema e/ou o motivo da escrita da carta

5 Solicitação para solução do problema

6 Argumentos para convencer o leitor/destinatário a atender a solicitação

7 Despedida (fórmula de finalização formal)

8 Assinatura (além do nome, indicação do cargo ou papel social do remeten-
te/solicitante)

9 Uso de linguagem formal em que se considera a ´posição` do destinatário

10 Uso de organizadores textuais, como além disso, sendo assim, e outros

11 Contato do solicitante/remetente (endereço, telefone, e-mail)


