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Nome: __________________________________________________ 
  

Redação 
 
          Cartas solidárias 
 

Você conheceu algumas formas de se comunicar com outras pessoas, mensagens 
instantâneas, e-mails e a carta pessoal.  
           A carta pessoal estabelece contato com algumas pessoas e acaba alegrando o dia 
delas. 
 Essa atividade será realizada em etapas. Siga as instruções. 
 
1ª etapa – Definição dos destinatários das cartas. 
- As cartas serão entregues aos trabalhadores que atuam na linha de frente contra o 
coronavírus. 
- Além da carta, faça um desenho bem bonito para enviá-lo junto. 
 
2ª etapa – Planejando a carta. 
- Pense em assuntos para compartilhar sobre você mesmo, como:  
* seu nome; 
* sua idade; 
* o ano em que estuda; 
* o nome da sua escola; 
* sua matéria preferida; 
* escreva palavras de encorajamento, solidariedade, amor, fé e incentivo para médicos e 
enfermeiros que enfrentam a doença. 
 
3ª etapa – Escrevendo a carta. 
Chegou a hora de produzir as Cartas Solidárias! 
- Relembre como é a estrutura de uma carta. 
- Escreva a carta na folha anexada. 
- Para que ela fique com um aspecto mais alegre, faça uma ilustração bem colorida com 
lápis de cor, giz de cera ou canetinha. 
- Faça um envelope com papel chamex ou papel colorido, preenchendo o verso do 
envelope com o nome do seu destinatário. 
- Escreva, na parte da frente, seu nome e o endereço completo da escola. 
 
4ª etapa – Envio das cartas. 
- As cartas prontas deverão ser entregues na escola, no dia combinado com a professora, 
que ficará responsável por levá-las aos hospitais. 

 
Quando as pessoas receberem as cartas, ficarão muito felizes e, certamente, terão 

um sorriso no rosto! Nossa missão é promover o espírito de solidariedade da forma mais 
singela. Escrevendo amor. Amor no sentido mais amplo da palavra. Amor aos gestos, às 
pessoas, ao carinho, ao querer bem. Estimular o ser humano a participar afetivamente da 
vida de alguém que esteja precisando de palavras de afeto, incentivo e esperança. 
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