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Conto é um gênero do tipo narrativo que envolve personagens, narrador em terceira ou primeira pessoa 

(personagem ou observador), tempo, espaço e ações. A estrutura do conto compõe situação inicial (momento 
da ordem), complicação (conflito, início da desordem), desenvolvimento da complicação, clímax (ponto de 
maior tensão), desfecho (solução da complicação) e situação final (retorno da ordem).    

Os contos de terror têm por objetivo despertar no leitor sensações de expectativa, tensão e medo.  
Casas mal-assombradas, espíritos, fantasmas, escuro, lugares fechados, madrugada, estes são alguns dos 
medos mais comuns em todo o mundo. Cemitérios, assombrações, histórias de objetos que fazem algum tipo 
de artimanha tem todo o tipo de elemento para acontecer fatos assim. 

Você deverá escolher apenas um dos enredos sugeridos para escrever um conto de terror em terceira 
pessoa. Os melhores contos serão selecionados para compor uma coletânea de contos para o colégio Olimpo e 
ficará disponível em nossa biblioteca. Procure surpreender e aterrorizar os jovens leitores da nossa escola com 
um enredo de tirar o fôlego, sua história deve ser de arrepiar até os mais incrédulos.   
 
Enredo 1 

Certa noite, um grupo de amigos combinaram de explorar uma casa abandonada que ficava próxima à casa 
da avó de Pedro. Havia muitas histórias estranhas e misteriosas envolvendo a casa e seus antigos moradores. 
Movidos pela curiosidade e buscando uma aventura, o pequeno grupo de amigos resolve explorar a casa em 
busca de fenômenos sobrenaturais. O que há, de fato, nesta velha e antiga casa? Qual foi o destino dos antigos 
moradores?  
 
Procure planejar seu enredo: 
 
1. Onde fica a casa? Como ela é? Por que foi escolhida pelo grupo? 
 
2. A casa estava, realmente, abandonada?  
 
3. O que foi encontrado na velha casa abandonada era o que o grupo esperava? 
 
4. Qual é o elemento responsável pelo terror/medo? É um ser sobrenatural? 
 
5. Qual a experiência que o grupo de jovens vive dentro da casa?  
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Enredo 2 
 
Um trem que sai de Londres em uma noite escura subitamente quebra no meio de uma floresta depois de 
atropelar um animal. Dentro do trem, um grupo de passageiros precisa se unir para sobreviver às criaturas 
tenebrosas. 
1. Era noite de lua cheia. 
2. Os passageiros ficaram sem comunicação. 
3. Uma criatura feroz, com aparência de lobo, começa a caçar os passageiros. 
 

      
 

Sucesso em sua produção! Profª Rosania Mª Inácio Ferreira. 
 
 

 
 
 

“Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier.” 
 


