
 

 

Goiânia, 20 de março de 2020. 
 
Queridos alunos do sexto ano, 

 
Neste período de quarentena, não podemos deixar de praticar. Pensando nisso, preparei para vocês um 

roteiro de atividades e propostas de produção de texto. Quando voltarmos, daremos continuidade aos nossos 
estudos! 

 
Seguem as orientações: 

 
Para a primeira semana (do dia 23/03 ao dia 27/03) 

 
1ª atividade da semana: Fazer o planejamento e o rascunho da proposta abaixo: 
 
Relembrando! 
 

O gênero textual mito, em seu sentido mais amplo, significa “palavra, falar, narração de um acontecimento 
divino. O mito fundamenta e esclarece uma tradição”. Esse significado do mito, atribuído previamente no 
contexto da história grega, se faz presente em todas as culturas nas quais a tradição busca ter validade. O mito 
consiste num gênero textual narrativo popular muito antigo, transmitido oralmente ou por meio da escrita de 
geração em geração, cuja época e espaço de origem, na maioria das vezes não podem ser determinados. Como 
é oriundo do imaginário popular, não possui autor.  

Na narrativa mitológica aparece o que chamamos de intriga, de suspense, de atividade de tensão 
dramática. O herói percorre um ciclo: nasce de maneira milagrosa; na infância já mostra as primeiras provas 
de força física e/ou moral: vive experiências entre o bem e o mal, o divino e o humano, o material e o 
espiritual. Sua desgraça/infortúnio provém da decisão dos deuses. 
 
ATENÇÃO: 
1. O espaço: lugar muito distante e inimaginável, como o OLIMPO: a morada dos deuses. 
2. O tempo e o espaço são distantes, fantásticos e interessantes. 
3. Use o narrador observador (3ª pessoa).  
4. O conflito é recheado de aventura, luta e antagonistas. 
 

Utilize a imagem abaixo para criar um mito que envolva os leitores e procure definir os protagonistas da 
história que você vai narrar. 
 

 
 
Sucesso em sua produção! 
Observações: 
 Planejamento textual: fazer no caderno de sala. 
 Rascunho: fazer em folha de fichário (deve ser anexado à folha oficial de redação) 
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Orientação para o planejamento: 
a) Definir o narrador – 1ª ou 3ª pessoa (se for 1ª pessoa – indicar qual personagem será o narrador); 
b) Definir quantos personagens participarão da história e qual é o papel de cada um no enredo que você 

criou/ defina também as características dos personagens principais; 
c) Escolha o espaço onde os fatos/acontecimentos serão desenvolvidos e também o tempo de ‘duração’ dos 

fatos narrados – algumas horas? 1 dia? 3 dias? 
d) Procure definir e organizar a sequência dos fatos narrados/do enredo (apresentação, complicação, clímax e 

desfecho). 
 

 Depois de fazer o planejamento e o rascunho de seu texto, deixe-o de lado. No outro dia, leia-o e veja se é 
isso mesmo que você pensou ou se quer fazer alguma alteração. Depois, leia o texto para um familiar e 
peça opinião.  

 Após esse processo de leituras e releituras, passe o texto para a folha oficial de redação. Lembre-se de 
usar caneta azul ou preta. Guarde a redação em uma pasta para não amassar. Quando voltarmos, faremos 
as correções. 

 

2ª atividade da semana: Ler o mito “O dia em que vi Pégaso nascer”, pág. 43 – 45, livro de propostas 
(Produção de texto). 
Responder todos os exercícios no caderno de sala. 
a) Quem é o herói do mito que você leu? Quais são as características do herói da história? 
b) O herói da história enfrenta alguma dificuldade? Qual? 
c) Geralmente o herói é testado no mito, posto à prova. 
EX.: “Hades impôs apenas uma condição: que Orfeu não olhasse pra trás até que Eurídice estivesse a salvo, de 
volta à luz do sol”. 
 

Qual é a prova que o herói do mito “O dia em que vi Pégaso nascer” enfrenta? 
 

Semana do dia 30/03 ao dia 03/04 
 

1ª atividade da semana: Fazer o planejamento textual e o rascunho da proposta da pág. 60 – 63, livro de 
produção (Produção de texto). 
Gênero: mito 
Tipo textual: narrativo 
Orientação para o planejamento: 
e) Definir o narrador – 1ª ou 3ª pessoa (se for 1ª pessoa – indicar qual personagem será o narrador); 
f) Definir quantos personagens participarão da história e qual é o papel de cada um no enredo que você 

criou/ defina também as características dos personagens principais; 
g) Escolha o espaço onde os fatos/acontecimentos serão desenvolvidos e também o tempo de ‘duração’ dos 

fatos narrados – algumas horas? 1 dia? 3 dias? 
h) Procure definir e organizar a sequência dos fatos narrados/do enredo (apresentação, complicação, clímax e 

desfecho). 
 

Observações: 
 Depois de fazer o planejamento e o rascunho de seu texto, deixe-o de lado. No outro dia, leia-o e veja se é 

isso mesmo que você pensou ou se quer fazer alguma alteração. Depois, leia o texto para um familiar e 
peça opinião.  

 Após esse processo de leituras e releituras, passe o texto para a folha oficial de redação. Lembre-se de 
usar caneta azul ou preta. Guarde a redação em uma pasta para não amassar. Quando voltarmos, faremos 
as correções. 

 

2ª atividade da semana: Ler o mito “Narciso, a paixão por si mesmo”, pág. 45 – 48, livro de propostas 
(Produção de texto). 
Responder todos os exercícios no caderno de sala. 
 
Após ler o mito, faça as adaptações necessárias para que o texto tenha aproximadamente 35 linhas (resumir o 
texto). 
Escreva no caderno (de sala) o texto adaptado, resumido, e verifique se a história está completa, coerente e se 
ficou clara para todos os leitores. 
 
3ª atividade da semana: Releia o mito “Narciso, a paixão por si mesmo”, pág. 45 – 48, livro de propostas 
(Produção de texto). 
Responder todos os exercícios no caderno de sala. 
a) Anote no caderno o conceito de: mito e mitologia. 
b) Você já observou o comportamento das pessoas (amigos, colegas da escola e familiares) nas redes sociais, 

por exemplo o Instagram? Faça um comentário de aproximadamente sete linhas e explique qual é a 
relação entre o mito de Narciso e o comportamento da sociedade em relação ao uso das redes sociais.    

 
Sejam disciplinados e não percam o foco.  
Grande abraço,  

Professora Rosania 


