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 CONTEÚDO: Abaixo-assinado

 GÊNEROS TEXTUAIS: Abaixo-assinado

 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.

 D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o

locutor e o interlocutor de um texto.
 D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

 ATIVIDADE PARA CASA
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• Protestar ou manifestar apoio a alguém ou a alguma
causa. Difere do requerimento e da petição, que são
solicitações individuais.
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* VOCATIVO – Trata-se de um espaço no qual deverá constar o nome do
destinatário e/ou o cargo, seguido do pronome de tratamento adequado;

* CORPO DO TEXTO – Parte que apresenta a exposição dos argumentos
propriamente ditos, acompanhados das respectivas solicitações que os
justifiquem;

* LOCAL, DATA E ASSINATURA DOS SOLICITANTES – Junto às assinaturas, é
possível conter dados pessoais, tais como o documento de identidade,
endereço, entre outros.
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Ao Excelentíssimo Senhor Presidente —–, da vila de —-. [VOCATIVO]

Os abaixo-assinados, (nacionalidades), residentes e domiciliados na vila de —-, distrito de —-,
solicitam a Vossa Ex.ª, e o Centro de Saúde localizado em —-, volte a funcionar tanto de dia como
de noite, a fim de atender às necessidades da população local, que não dispões de outro Centro de

Saúde para resolver problemas que surjam durante a noite. [INTRODUÇÃO]

Na certeza de sermos atendidos, encaminhamos esse documento em [nº de folhas] — folhas
numeradas e assinadas pelos moradores, e em duas vias que serão protocoladas no seu Gabinete.
[FECHAMENTO]

Nomeamos o morador —-, [identificação], telefone nº, como nosso representante, caso Vossa Ex.ª
necessite de outras informações.

[nome da vila, data]

[identificação]

[assinatura]
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Ao Caríssimo Diretor dessa instituição de ensino, Sr. Luís Carlos Cardoso Mendes.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados a cidade de
Elesbão Veloso, solicitam de Vossa Senhoria melhor pavimentação das nossas ruas, a fim de
que possamos trafegar com menos obstáculos e mais segurança, especialmente as pessoas
com dificuldades de locomoção.

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento em 50
(cinquenta) folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos, em duas vias a serem
protocoladas em seu Gabinete.

Nomeamos o Sr. Pedro Santos Almeida, telefone XX-XXXX-XXXX, como nosso
representante, caso sejam necessárias maiores informações.

Elesbão Veloso, 7 de junho de 2019.

(ABAIXO, LISTAR TODOS AS PESSOAS, COM NOME, DOCUMENTO E RUBRICA)
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Mantenha o título curto e direto
Por exemplo: "Compre ovos orgânicos, de "galinhas felizes" para o seu restaurante"
E não: "Pare o tratamento desumano das galinhas em fazendas em que elas são
alimentadas à força e mantidas em espaços restritos...“
Foque na solução
Por exemplo: "Aumente a diária mínima para diaristas em São Paulo"
E não: "Pare com o aumento de desigualdade de renda em São Paulo“
Expresse a urgência do tema
Exemplo: "Autorize a concessão de medicamentos essenciais para a vida da minha filha
antes que seja tarde demais“
Disponível em: 
https://avaaz.org/po/petition/start_a_petition/?source=gs8po&gclid=CjwKCAjw0N3nBRBvEiwAHMwvNmYewUGc4Fs
k6BOvcASD4h4jfEANzsRwfqbNeyWvzBCoVsZVrKO4ARoCGVIQAvD_BwE. Acesso em: 6 jun. 2019.

https://avaaz.org/po/petition/start_a_petition/?source=gs8po&gclid=CjwKCAjw0N3nBRBvEiwAHMwvNmYewUGc4Fsk6BOvcASD4h4jfEANzsRwfqbNeyWvzBCoVsZVrKO4ARoCGVIQAvD_BwE

