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 Texto 1 
O relato pessoal, na sua forma oral, provavelmente surgiu da necessidade do ser humano de se comunicar, de interagir com seus 

semelhantes por meio da linguagem, relatando experiências vividas. Por exemplo, uma pessoa relata a outra o que fez durante o dia, o que 

aconteceu no trabalho ou na escola, quem encontrou, o assunto da conversa, etc., ou, numa reunião familiar ou com amigos, relata um episódio 

marcante da infância, da juventude ou algo vivido por outra pessoa. 
 CEREJA, William; DIAS, Carolina Viana. Todos os Textos - 6o ano. 5ª. ed. São Paulo: Atual Didáticos, 2019, página 58. 

Texto 2 
Relato Pessoal é um gênero textual que narra um acontecimento marcante em sua vida. Nele, é possível sentir as emoções e os 

sentimentos do narrador. 

Esse texto possui narrador-personagem, tempo e espaço bem definidos. Além disso, ele é escrito com  verbos predominantes no 

passado, uma vez que a história contada já foi vivida.  
Disponível: https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/ Acesso em: 27/06/2021 

Texto 3 
Descrição é o mesmo que detalhar, mostrar ou tornar conhecidas as características de algo ou alguém, o que pode ser feito por via oral, 

textual ou visual. A descrição pode estar presente numa conversa, num texto ou numa imagem. 
CEREJA, William; DIAS, Carolina Viana. Todos os Textos - 6o ano. 5ª. ed. São Paulo: Atual Didáticos, 2019, página 45. 

Texto 4 

Como fazer um Relato pessoal? 

1º passo: Defina a história que deseja contar.  

2º passo: Defina o título de sua história. 

3º passo: No primeiro parágrafo, apresente o tema, as personagens, o tempo e o espaço.  

4º passo: Nos próximos parágrafos, apresente todos os detalhes de como a história aconteceu. Apresenta descrições, 

fatos importantes da história.  

5º passo: Finalize sua história.  

Disponível: https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/ (Adaptado) Acesso em: 27/06/2021 

 

 
 

Produção de texto 

Texto 1  

Quando surgiu o costume de comemorar aniversários? 
De acordo com o livro The Lore of Birthdays (“A Sabedoria dos Aniversários”, sem tradução em português), dos antropólogos americanos 

Ralph e Adelin Linton, aniversários merecem comemorações desde o Egito Antigo, ou seja, a moda surgiu por volta de 3000 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 a Você”, etc.  
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CONTRA O INFERNO ASTRAL  
Assim como o “feliz aniversário”, o hábito de dar presentes aos aniversariantes tem o objetivo original de afastar os maus espíritos. Isso 

já acontecia no Egito Antigo e em Roma. Durante a Idade Média, na Alemanha, há registros de uma espécie de Papai Noel, a quem se conferia 

a função de distribuidor de presentes.  

(...)  

 

SOPRANDO AS VELINHAS  
O bolo e as velas foram herdados dos gregos. Todo dia 6, eles faziam festas à deusa Artemis nas quais colocavam velas sobre uma torta, 

simbolizando a lua cheia, que, segundo a mitologia, era a forma com que a deusa se expressava. Na Idade Média, por razões desconhecidas, os 

alemães retomaram o hábito em festas de criança.  

 

O BRIGADEIRO É NOSSO!  
O docinho mais famoso dos aniversários é brasileiro mesmo e surgiu na disputa presidencial de 1945. Eleitoras do brigadeiro Eduardo 

Gomes criaram o “doce do brigadeiro” tentando conquistar votos através do paladar do eleitorado. O doce foi um sucesso, mas o brigadeiro 

acabou perdendo as eleições.  

(...)  
Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiu-o-costume-de-comemorar-aniversarios/ Acesso em: 27/6/2021  

Texto 2  

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/121526889922495974/ Acesso em: 27/6/2021 

A partir da leitura dos textos motivadores e dos seus conhecimentos adquiridos em sala, produza um relato pessoal sobre 
um aniversário marcante em sua vida. Ele pode ser seu e também pode ser de um familiar ou um amigo, desde que 

apresente a sua visão sobre a história.  

 

Atenção 

 Dê um título criativo e coerente. 

 Desenvolva, no mínimo, um trecho descritivo. 

 Escreva no máximo 25 linhas.  

 Faça seu texto em seu caderno.  

 Releia ao finalizar.  

Boa Produção! 

 


