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Para começar:  

 Você desenvolve ou já fez parte de projetos que não 

estavam relacionados a seu emprego, escola ou 

universidade?  

 De quais projetos você tem vontade de participar no 

futuro? 

 Em sua opinião, o quão importante é ter projetos 

paralelos ao trabalho, escola ou universidade?  

 

Você vai ler agora três histórias de pessoas que iniciaram 

projetos pessoais bem diferentes. Preste atenção às 

expressões em negrito! Elas serão úteis mais tarde        

 

Texto 1: O CLUBE 

Precisamos fazer um esforço extra para continuar lendo depois de sair da escola ou universidade. 

Afinal, a leitura traz muitos benefícios: estimula nossa imaginação e nos conecta com personagens e 

pessoas de realidade diferentes. Pensando nisso, decidi criar um clube do livro em minha cidade.  

É uma proposta difícil porque clubes do livro dão trabalho pra caramba. Selecionar títulos que 

agradem a todos é quase impossível. E, como os encontros geralmente são presenciais, precisamos 

encontrar boas livrarias, cafés ou parques onde fazer o evento. Isso envolve pensar em lanches e 

bebidas que deixem o encontro mais prazeroso (e, por consequência, mais caro).  

Foi difícil encontrar participantes dispostos. Só depois de falar com muita gente eu dei um jeito de 

encontrar 8 voluntários que aceitaram pagar a taxa de participação. Para minha surpresa, todos 

amaram o formato! Deu muito medo a princípio pois sou muito tímido, mas com o passar dos 

meses eu aprendi a ser cada vez mais social. O clube foi até mencionado em uma reportagem na TV 

durante a pandemia, quando começamos a realizar os encontros online. Eu, dando uma entrevista 

em rede nacional... Dá pra acreditar? 

Atualmente, usamos todo o dinheiro arrecadado com o clube para incentivar campanhas de 

financiamento coletivo sobre literatura. É muito gratificante retornar o que ganhamos para a 

comunidade! 

*** 

Associe as expressões a seu significado correto: 

[1] Dar trabalho [  ] Trazer uma sensação assustadora de ansiedade 

[2] Dar um jeito [  ] Encontrar uma maneira de resolver algo difícil 

[3] Dar medo [  ] Tarefa ou coisa que demanda muito esforço   

Respostas: 3, 2, 1 
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• Prática de leitura e 
discussão de textos; 

• Expressões com o 
verbo “dar”. 

https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro
https://unsplash.com/@antonghost?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/bookshop?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Para discutir: 

 Você já participou de um clube do livro? Quais são as características de um bom clube do 

livro? 

 Clubes do livro e outros clubes culturais têm algum papel social? Se sim, qual é? Se não tem, 

por quê? 

 Que tipos de projetos culturais mais dão trabalho? 

*** 

Texto 2: O BRIGADEIRO 

Hoje existe uma noção geral de que todos devemos 

ter uma atitude empreendedora e sempre encontrar 

as oportunidades que ninguém viu ainda. Além disso, 

dinheiro extra nunca é demais! Por isso, tentei 

montar um negócio paralelo ao meu novo emprego.  

Dei uma olhada nas redondezas do escritório e 

percebi que, apesar das opções de marmitas e 

restaurantes por quilo próximos, ninguém tinha boas 

opções de sobremesas. Todos sempre elogiaram 

minhas “mãos de fada”* quando comiam meus 

brigadeiros gourmet, então decidi começar a vender 

alguns para meus colegas de trabalho no horário de 

almoço.  

Deu certo a princípio, mas poucas semanas foram o 

suficiente para eu ver que não seria uma atividade sustentável. Eu não dava conta de chegar tarde 

do escritório todo dia, depois de dois ônibus e um metrô, e ir para a cozinha por horas para ter os 

doces prontos na manhã seguinte. Acho que a ideia de empreendedorismo só vai até a página dois**, 

e precisamos saber nosso limite sobre o quanto é saudável trabalhar. 

*Ter “mãos de fada”: ter boas habilidades manuais, especialmente para a cozinha ou artesanato. Também ouvimos a 
expressão “ter a mão boa”. 

**“Até a página dois.”: só em um primeiro olhar. Outro exemplo: Meu amigo vai pra academia, mas come besteira e bebe 

álcool sem critério algum. Ele só é saudável até a página 2. 

 

Para discutir: 

 “Dar uma olhada” significa ver, analisar ou conferir algo rapidamente. No texto, a pessoa 

deu uma olhada nos arredores do escritório antes de decidir começar um negócio. Pensando 

nisso, em quais coisas abaixo você dá uma olhada frequentemente? 

[  ] Vitrines de doces e salgados  

[  ] Cardápios de cafés e restaurantes 

[  ] Roupas novas que chegaram na sua 

loja favorita 

[  ] Notícias do dia, nacionais ou internacionais 

[  ] Saldo da sua conta bancária 

[  ] Postagens nas redes sociais de sua família 
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Você sabe fazer 
brigadeiro? Esse doce 
é um sucesso no Brasil 

todo! Aprenda aqui 😊 

https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro
https://unsplash.com/@joaopefreitas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/brigadeiro?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.youtube.com/watch?v=9x54BBX8388
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 Em sua região, quais negócios culinários têm mais chances de dar certo e ter sucesso? 
Quais têm mais chances de dar errado e fracassar? Você tem algum exemplo interessante? 
 

 “Dar conta” significa ser capaz de fazer algo consideravelmente difícil, especialmente 
quando existe uma carga de trabalho muito pesada:  

 
Exemplos: 
Acadêmicos precisam dar conta de escrever artigos em poucos dias. 
Pessoas famosas às vezes não dão conta de lidar com paparazzis e perseguição nas 
redes sociais. 
 

A pessoa que contou a história, por exemplo, não deu conta de trabalhar fazendo um bico 
vendendo brigadeiros. Quais coisas desafiadoras você deu conta de fazer recentemente? 
Você já precisou desistir de fazer algo por não dar conta do trabalho? 

*** 

Texto 3: O GOLPE 

Iniciei um grupo voluntário para arrecadação de dinheiro para instituições locais durante o ensino 

médio.  

O trabalho foi magnífico, e sinto que uniu minha turma por um tempo. Íamos para as ruas durante a 

tarde pedir dinheiro de casa em casa. Tínhamos até crachás, era muito profissional, e dava muita 

alegria conhecer pessoas da comunidade! Até que descobrimos que alguns membros do grupo 

deram um golpe em nós e pegaram boa parte do dinheiro para uso pessoal. Como era o fim do 

ano, eles simplesmente desapareceram com o dinheiro sem dar satisfação alguma!  

O pior de tudo: a comunidade descobriu o que aconteceu, se sentiu enganada e precisamos encerrar 

o projeto por causa disso. Foi traumático, mas me ensinou muito sobre confiança. Não se deve dar 

uma chance para qualquer pessoa que diz “eu quero participar!”: é preciso ter critérios, mesmo 

para voluntários. 

*** 

Complete as frases com a expressão correta, ajustando a conjugação verbal quando necessário, e 
diga se as frases são verdadeiras ou falsas na sua opinião. 

Dar alegria Dar um golpe Dar satisfação Dar uma chance 

Dica: cuidado com a expressão “dar satisfação”, que, além de “trazer satisfação”, tem também o sentido comum de “dar 

explicações para alguém sobre suas ações”. Ex.: Depois que vão morar sozinhos, os filhos param de dar satisfação aos pais. 

a) É preciso ________________ para todas as pessoas que se voluntariam para projetos 

sociais pois qualquer ajuda é bem-vinda.  

b) _________________ em empresas é menos ruim do que fazer a mesma coisa com 

amigos. 

c) Trabalhos voluntários _________________ mais facilmente do que trabalhos pagos. 

d) É obrigação de qualquer projeto voluntário _________________ sobre seus resultados 

para as pessoas que doaram seu tempo e dinheiro ao projeto.  

 Respostas: dar uma chance, dar um golpe, dão alegria, dar satisfação 

https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro
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Para discutir: 

 No Brasil, muitas pessoas sofrem golpes via telefone, e-mail e mensagem de texto. Você já 

levou um golpe desse tipo? 

 Você tem o hábito de fazer doações para projetos de caridade? E para pessoas que pedem 

esmola nas ruas? 

 Quais sinais devemos usar para saber se é seguro dar uma chance para uma pessoa 

pedindo doações? 

 

*** 

https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro

