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Para discutir 

 Você já fez uma excursão com sua escola ou universidade? Como foi a 

experiência?  

 Você já agiu de uma forma que não queria por pressão de seus amigos? 

 

1. Complete as frases com as expressões abaixo: 

 

 

a) Adolescentes geralmente têm mais __________ de fazer coisas ousadas do 

que pessoas mais velhas. 

b) É preciso __________ entre responsabilidade e diversão quando você é 

adolescente. É quase impossível ter os dois ao mesmo tempo. 

c) Quando um aluno tem um __________ na escola, como sentir alguma dor ou 

esquecer um objeto em casa, ele deve ter o direito de avisar seus pais 

diretamente usando seu celular. Não é necessário falar com a escola antes.  

d) Na aula de Educação Física, praticar exercícios físicos não deve ser obrigatório 

porque eles podem ser perigosos. Os alunos podem __________ o pé jogando 

futebol, por exemplo. 

e) __________ livros que pegamos emprestados da biblioteca é essencial. 

Mesmo em escolas públicas, um aluno que não faz isso deve receber uma multa 

em dinheiro. 

f) Muitos adultos tendem a se ___________ quando pensam em momentos de 

sua adolescência, especialmente quando o assunto é família. 

g) Um relacionamento que começa no Ensino Médio nunca vai __________, 

mas sempre ensina lições importantes. 

 

 Com quais frases você concorda? Com quais você discorda? Discuta com seus 

colegas. 

 

Leia o texto de Caio sobre uma experiência no Ensino Médio e complete com os verbos 

na forma correta do pretérito perfeito ou do presente do indicativo: 

 

A viagem que não aconteceu 

 

Quando eu __________ (terminar) o último ano do Ensino Médio, minha 

turma __________ (decidir) fazer uma excursão para o Sul do Brasil. O nome da cidade 

que eles __________ (escolher) __________ (ser) Balneário Camboriú, e ela 

__________ (ficar) no estado de Santa Catarina. Algumas turmas de outros anos 

__________ (ir) para a mesma cidade antes e __________ (adorar)! É um destino 

muito popular para alunos dessa idade (dezesseis ou dezessete anos) porque lá 

__________ (ter) praias e um parque de diversões muito famoso, O Beto 

Dar certo Imprevisto  Devolver Escolher Vontade Torcer          Arrepender 

Escolher 
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Carrero World... além da Oktoberfest brasileira! – como sempre, grande parte dos jovens 

nunca __________ (perder) uma oportunidade de beber muita cerveja sem ter os pais 

por perto.  

Sinceramente, eu não estava empolgado para ir: eu era o nerd da turma! Só queria 

me preparar para os vestibulares com calma, que começariam poucos dias depois, e não 

fazer festas. Acho que muitos adolescentes ________ (ser) inconsequentes com suas 

escolhas nesse período da vida e se ___________ (arrepender) depois. Mas como meus 

amigos __________ (insistir) muito, eu 

__________ (decidir) fazer isso com eles. A 

viagem __________ (custar) quase 

R$ 1000,00, muito dinheiro para a época! Foi 

difícil, mas __________ (dar) tudo certo: 

________ (pagar) as parcelas da viagem com 

muito esforço depois de economizar meu salário 

de estagiário do laboratório de informática da 

escola por alguns meses. Até __________ 

(sobrar) um pouco de dinheiro, e eu 

__________ (comprar) roupas novas para a 

viagem! 

Mas quando eu estava começando a ficar 

empolgado de verdade, um imprevisto __________ (acontecer). Uma 

semana antes de partir, eu __________ (torcer) meu joelho jogando tênis na aula de 

Educação Física. __________ (ser) muito difícil: ___________________ (precisar 

visitar) o médico com urgência porque __________ (sentir) muita dor na hora! E, 

depois do acidente, não _________________ (conseguir andar) por muitos dias e 

__________ (perder) muita massa muscular da minha perna nas semanas de repouso. 

Nos meses seguintes, __________ (ter) que fazer longas sessões de fisioterapia 

durante o intervalo de minhas aulas. O pior de tudo: a empresa de turismo que 

__________ (organizar) a viagem não me __________ (devolver) o dinheiro que 

__________ (pagar) pela excursão! 

A moral da história: _________ (aprender) que eu sempre 

________________ (dever seguir) minha própria vontade e minha intuição para 

fazer as coisas, jamais a pressão alheia!         

 

Para discutir 

 Qual decisão você teria tomado no lugar de Caio: fazer a viagem ou estudar para 

as provas? 

 Você acha que o vestibular deve ser o único foco dos alunos do Ensino Médio? 

 Na sua opinião, Caio tirou a moral correta de sua história? 

 Você acredita que as pessoas têm uma intuição?  

 

Prática de escrita 

Caio teve um acidente jogando tênis na escola e perdeu sua viagem de formatura. Você 

teve algum acidente ou imprevisto em seus anos de escola? Relate a situação em um 

pequeno texto. Se precisar, use verbos do texto para te ajudar! 
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Gabarito 

Exercício 1 

a) vontade; b) escolher; c) imprevisto; d) torcer; e) devolver; f) arrepender; g) dar certo. 

 

Leitura: 

Parágrafo 1:  

terminei  

decidiu 

escolheram 

é 

fica 

foram 

adoraram 

tem 

perde 

 

Parágrafo 2:  

são 

arrependem 

insistiram 

decidi 

custou 

deu 

paguei 

sobrou 

comprei 

 

Parágrafo 3: 

aconteceu 

torci 

foi 

precisei visitar 

senti 

consegui andar 

perdi 

tive 

organizou 

devolveu 

paguei 

 

Parágrafo 4: 

aprendi 

devo seguir 
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