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1) Cada equipe do alfabeto grego deverá abrir uma sala no google meet para fazer a 

oficina de escrita;

2) Cada componente da equipe escolherá uma das questões para debater 

coletivamente, ou seja, toda a equipe vai selecionar as questões que serão 

discutidas em grupo e após a discussão e construções das respostas, deverão usar 

um aplicativo de vídeo para gravar as respostas sobre cada questão escolhida por 

cada um/uma e resposta construída por toda a equipe, postar apenas o vídeo na pda

e no grupo do Fórum de Redação.

3) O trabalho é em equipe e TODOS/TODAS devem colaborar. Por isso, cada pergunta 

escolhida deverá ser apresentada por quem a escolheu e as respostas construídas 

coletivamente para a montagem do vídeo.



CADA UM/UMA ESCOLHE UMA DAS 
QUESTÕES E CONSTRUAM TODAS 
AS RESPOSTAS COLETIVAMENTE.

1- Almoço de Natal. Criem um 
personagem que parece bom no 
começo da história, mas termina como 
um vilão.
2- O personagem volta no tempo e 
passa o dia na casa de uma família no 
ano de 1900. Descrevam esse dia.
3- Durante a noite, os boneco de um 
parque de diversões ganham vida. 
Escreva o diálogo entre eles.
4- Existe racismo no Brasil? Expliquem.
5- Imaginem que vocês e seus melhores 
amigos se perderam numa floresta. 
Qual é a estratégia para sobreviver? 
Como a história termina?
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6- Escrevam um diálogo entre um gato e um 
peixe de aquário.
7- Vocês estão num barco e acontece um ataque 
de piratas. Descrevam a cena.
8- A escola de lousa e giz é adequada aos 

estudantes da era digital? Por quê?
9- Criem memes/gif sobre alguns dos 7 pecados 
capitais de uma Redação. Obs: Não criem slides.
10- Elon Musk fez sua apresentação no Congresso 
Astronáutico Internacional e deu datas para 
viagens para Marte. Vocês foram premiados com 
uma viagem em um ônibus espacial para Marte. 
Descrevam como foi a ida, os dias e a volta do 
planeta vermelho.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 
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