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PIA - MELHORA 

Ontem fizemos a tomada de consciência sobre o gênero resumo e, agora, é a hora da melhora 

desta atividade realizada semana passada. Sendo assim, acessem os seus diários do PIA e 

visualizem as indicações de melhoras para fazer, além de organizar os textos dentro das orientações 

passadas ontem. 

Resumo 

Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais 

importante para o leitor. Quando reescrevemos um texto, internalizamos melhor o assunto e não nos 

esquecemos dele. Afinal, não aprendemos com um simples passar de olhos pelas letras! Dessa 

forma, podemos até dizer que lemos o texto, mas quanto a assimilar...será difícil afirmar que sim! 

O fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo 

muito em todas as disciplinas, pois estará atento às ideias principais e se lembrará dos pontos chave 

do conteúdo. 

Expor o texto em um número reduzido de linhas não parece ser fácil? Não se preocupe, a 

seguir estão alguns passos para se fazer um bom resumo e se dar bem: 

- Faça uma primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral dele; 

- Depois, leia o texto por parágrafos (ou dias, no caso do seu diário), sublinhando as palavras-chave 

para serem a base do resumo; 

- Logo após, faça o resumo dos parágrafos (dias), baseando-se nas palavras-chave já destacadas 

anteriormente; 

- Releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as ideias estão claras e 

sequenciais, ou seja, coerentes e coesas. 

- Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não está 

faltando nenhuma informação ou sobrando alguma; 

- Por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião dos autores lidos, 

porque não cabem no resumo novos comentários pessoais. 

(Adaptado de: https://brasilescola.uol.com.br/redacao/resumo-texto.htm) 
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