
Atividade - Elaboração da carta pessoal 
 

Orientações: Relatar e descrever uma paisagem a qual tenha sido vivenciada por você 
ou que seja de seu cotidiano (a casa ou sítio dos avós ou de alguém próximo, sua casa, 
sua escola, uma praça etc., por exemplo). A descrição deve ser feita a partir de sua 
memória e deve se apresentar no formato de uma carta pessoal, podendo ter como 
destinatário um colega da sala de aula. A estrutura da carta pessoal consiste em: 

- local e data: localização de onde a carta está sendo escrita e o dia. Exemplo: 
“São Paulo, 03 de abril de 2015.” 

- vocativo: se apresenta na sequência após o local e data e antes de iniciar o 
corpo do texto em si. É o termo utilizado para comunicar, chamar e anunciar 
pessoas que geralmente se destina a carta, por exemplo: “Olá, meu querido 
amigo Josué.” 

- corpo do texto: descrever as características gerais da paisagem (como cores, 
formas, dimensões, texturas, modos de ser, etc. e/ou partes que compõem o 
“objeto” descrito) e elementos (naturais e culturais) identificados na paisagem 
urbana ou rural selecionada. Lembre-se de que a carta destina-se a alguém, 
então busque a criatividade para envolver a pessoa em sua história, assim como 
descrever a paisagem. 

- assinatura: finaliza-se a carta com a assinatura de quem a escreveu, por 
exemplo: “Até mais. De sua amiga Maria Antonia.” 
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