
 

 

Goiânia, 20 de março de 2020. 
Olá! Alunos do oitavo ano,  
 

Espero que logo possamos nos encontrar novamente. Trabalhamos juntos o conto de terror e de ação. 
Agora é sua vez! Vocês já estudaram nas séries anteriores  o conto fantástico e o conto de sabedoria e já 
sabem a estrutura do gênero conto, portanto, vamos praticar a criatividade produzindo contos com essas 
características. Assim, segue um roteiro que irá auxiliá-los neste período.   

Sigam as instruções abaixo: 
Para a semana do dia 23/03 ao dia 27/03 

1. Filme 
 Assista ao filme: Fábrica de chocolate (disponível na Netflix) 
 Em seu caderno de redação responda as seguintes perguntas: 
Quais são os personagens principais?  
Qual e o conflito em torno do qual o filme se passa? 
Descreva o clímax. 
Quais são as situações improváveis, ou seja, ações que transpassam a realidade? 
 
2. Produção de texto 
O conto fantástico se caracteriza pela construção de um mundo irreal com situações improváveis e ações que 
transpassam a realidade.  
Nesse contexto, escreva um conto fantástico, imaginando que, misteriosamente, você, em dia comum, acorda 
com algum poder extraordinário. Assim, diante da conjuntura atual, percebe que o seu poder poderia salvar o 
mundo. Entretanto, se vê em um dilema: salvar o mundo, arriscando sua vida, ou salvar sua família e seguir 
em frente? 
 
Orientações: 
Você precisa fazer o projeto de texto anotando as seguintes informações: 
(Registre no caderno de redação. Não se esqueça de fazer cabeçalho.) 
01. Enredo  
02. Personagens. (Lembre-se, como visto em sala, que o seu personagem para ter mais profundidade, deve ter 

características físicas, sociais e psicológicas.)   
03. Espaço. Onde se passará a narrativa?  
04. Clímax.   
05. Desfecho.   
 
 Faça rascunho. 
 Deixe seu texto de lado. No outro dia, leia-o novamente e verifique os possíveis erros ortográficos, de 

coerência e de pontuação. Leia-o para um familiar e verifique se sua narrativa prende o leitor e se o 
desfecho é surpreendente. Veja se o resultado é o esperado. Tendo certeza, passe-o para a folha de 
redação definitiva. 

 Escreva, no mínimo, 25 linhas. 
 

Para a semana do dia 30/03 ao dia 03/04 
 

1. Pesquise contos de sabedoria e escolha um que seja do seu agrado. Copie ou cole-o em seu caderno de 
redação. 

2. Ainda no caderno de redação, escreva as seguintes informações sobre o conto escolhido:  
 Espaço 
 Personagens 
 Enredo 
 Clímax 
 Escreva a lição que a narrativa traz 

3. Produção de texto 
Inspirado no texto lido e lembrando que o conto de sabedoria apresenta uma lição para a vida, escreva 
uma narrativa que tenha como lição a seguinte frase de Shakespeare “Sabemos o que somos, mas não 
sabemos o que podemos ser.” Use a criatividade.  

 

Siga as mesmas orientações do conto fantástico.  
 

Estarei conectada para tirar as dúvidas que possam surgir. Continuem disciplinados! 
  Instagram: @loana_de_faria_ 
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