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Objeto de conhecimento: Abaixo-assinado   
Habilidade: (EF67LP17A) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de 

organização do abaixo-assinado (datação, forma de início, apresentação 

contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de explicações, 

argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata, 

dependendo do tipo de solicitação e subscrição) e algumas das marcas linguísticas 

relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar 

a escrita fundamentada desse tipo de texto e solicitações em situações que envolvam 

questões relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros. 

 

 



Olá, você já deve ter estudado sobre o gênero textual abaixo-assinado. Se não, no material do 

Programa Escola sem muros, enviado anteriormente, você encontra informações e outras atividades 

sobre este gênero. Consulte-o antes de realizar estas atividades.  

 

ATIVIDADES  

 

 

Leia os textos. 



 
 
 
 
 
 
 



 Agora, identifique nos textos 1 e 2 os elementos indicados abaixo. Faça 

uma tabela para cada texto, com os elementos retirados de cada texto.  

  

OBS.: Nem sempre os abaixo-assinados contém todos os elementos esperados 

para este gênero, se faltar algum elemento em algum dos textos analisados, indique 

que não há este elemento)  

  

1. Vocativo ( o nome da pessoa para quem o pedido está sendo feito):  

2. O pedido que está sendo feito e as razões para o pedido. 

3. Quem são as pessoas que estão fazendo o pedido. 

4. Local e data do abaixo-assinado. 

5. Agora, analise o pedido e responda: qual a importância deste pedido para o 

grupo de pessoas que assina o abaixo-assinado? Quais benefícios o atendimento 

do pedido trará a estas pessoas?  

 



Agora, observe a petição on-line.  

 



        





  

           Sebastião Salgado, um dos  

autores desta petição, é um  

fotógrafo brasileiro considerado 

um dos maiores talentos da  

fotografia mundial pelo teor  

social em seu trabalho,  

especialmente entre os indígenas  

da Amazônia.  

 

 

 

 

   A petição foi feia no início do mês de maio. Após a leitura, identifique:  

  

  

1. A quem está sendo feito o pedido?  

2. Qual é o pedido que está sendo feito? 

3. Quais as razões para o pedido?  

4. Quais são os autores do pedido?  

5. Você considera esta petição importante? Explique suas razões para a sua 

resposta.  

  


