
 

 

Tarefa 11 professora Rosania 
 
Gênero textual: Conto 
Tipo textual: narrativo  
 O conto de aventura tem como tema predominante a ação de uma personagem que busca – valendo-se da 

coragem e da persistência – superar obstáculos e vencer desafios. O protagonista assume o papel de herói, 
o que garante dinamismo à história. Ele enfrenta adversidades e antagonistas que se apresentam sob os 
mais variados papéis sociais. Há uma situação de risco a ser vencida e uma sequência de ações que resulta 
em uma narrativa ágil, cheia de imprevistos. 

 
Caro aluno(a), leia com atenção a notícia a seguir, o seu conto vai abordar esse cômico acontecimento 

vivido pelo garoto. A forma de se contar deve ser envolvente e atrativa. É a sensibilidade e visão do autor que 
deixa o conto interessante. 

Menino fica preso em máquina de brinquedos na Flórida 
Resgate do pequeno Mason ocorreu sem problema. 

 
Um menino ficou preso em uma máquina de brinquedos na cidade americana de Titusville, na Flórida, e teve que ser 

resgatado pelos bombeiros nesta quarta-feira (7). 
O pequeno Mason estava jantando no local e, aparentemente, decidiu que queria um bicho de pelúcia. Ele então subiu 

na máquina de pescar os brinquedos e, por uma abertura, entrou nela, não conseguindo mais sair. 
Por sorte, segundo os bombeiros, ele manteve a calma, e o resgate correu bem, sem machucar o garoto e sem danificar 
muito a máquina. 
 

 
https://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/menino-fica-preso-em-maquina-de-brinquedos-na-florida.ghtml. Acesso: 31/05/18 

 
a) Você deve apresentar o narrador observador, ele descreverá tudo que ocorreu naquele momento com a 

criança. Elabore o texto considerando que se o enredo ficar bem desenvolvido, engraçado e com boas 
descrições, a sua produção poderá ser selecionada para o nosso livro de redações que será lançado na 
mostra pedagógica.     

b) É indispensável lembrar das etapas da narrativa, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Siga a 
orientação de elaborar em média seis linhas por parágrafo e, dessa forma, garantir um texto bem 
estruturado e com etapas bem organizadas. 

 
Desejo-lhe uma excelente produção! 

 
 


