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Ano:    6º ano   
Habilidade: (EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, 

contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias 

em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de 

fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero 

pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando 

tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos 

sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e 

indireto. 

 



                                                      

 PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

1. A partir da situação inicial a seguir, produza um conto. Lembre-se de que o conto é um 

gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, com a situação inicial, o conflito, o 

clímax e o desfecho narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história 

completa.  

 

 

Antes, observe as dicas:  

 Crie um conflito bem interessante para o seu conto. 

 O conflito deve ir se tornando mais grave, até chegar ao clímax da narrativa. 

 Crie um desfecho inusitado, diferente do que se poderia imaginar.  

 Não se esqueça do título. 

 Faça uma revisão no texto e passe-o a limpo.  

 

 

 



  

  

 Marcos, Tony e Raquel tinham alguma experiência em fazer caminhadas, sempre 

em trilhas já demarcadas ou com a ajuda de um guia. Desta vez, entretanto, resolveram 

caminhar por uma trilha mais afastada e foram sozinhos. Pela manhã, tudo cheirava a 

aventura: a mata mais fechada acompanhava a trilha, o solo irregular dificultava o percurso, 

mas prosseguiram assim mesmo. 

 A tarde foi caindo e perceberam que já era hora de voltar, porém...  

  

 2. Agora, reescreva o conto produzido por você. Desta vez, o narrador deve ser uma 

personagem do texto escolhida por você. Não se esqueça de que os verbos e pronomes 

devem estar em primeira pessoa.  

 

3. Ao final, faça uma ilustração para o conto produzido por você.  

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

         SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 

EPP- Equipe de Práticas Pedagógicas 

e 

Professores da Rede Municipal de Ensino 

 

eppseed@gmail.com 

Bons Estudos! 


