Queridos alunos,
Visando à sua organização, seguem as orientações para as atividades que serão propostas nas aulas de Produção
de texto.
Foi postado, no grupo do WhatsApp da turma, o link da Sala de Aula Interativa onde contém uma revisão do
conteúdo que será explorado nesta semana.
✔ https://docs.google.com/presentation/d/1EmeXrsGPa272cFueTbFNuvADXyGG5hxmbaF4Xfvzc8/edit?usp=sharing
Dentre os exercícios, há a Montanha da Narrativa, que deverá ser completada com o seguinte tema:
✔ Você conhece uma pessoa que tem pavor de peixe (não pode nem ver). Conte o que acontece quando vocês
entram, por engano, numa peixaria.
OBS: o esqueleto da narração vocês já têm, agora, é só usar a criatividade e a imaginação para completar a
atividade.

TESTE 2
A entrega deve ser feita na escola, nos dias 29, 30 e 31 de março (não serão aceitas as produções fora da
data agendada no mapa de avaliações). Lembrem-se de que a folha para transcrição do texto encontra-se ao final
da apostila de revisão (caso necessite de outra, basta solicitar a coordenação).
Como proposta para o teste, de forma coesa e coerente, vocês darão ”vida” ao tema que compuseram a
Montanha da Narrativa.
Considerações importantes:
✔ dê um título ao seu texto;
✔ foco narrativo em 1ª pessoa;
✔ mínimo 15 e máximo 20 linhas;
✔ o planejamento estará pronto, portanto não se esqueçam de que o rascunho é indispensável na produção,
pois ajuda a organizar suas ideias no papel bem como ajudá-los a fazerem uma leitura crítica da própria
escrita, a fim de melhor a qualidade do texto final;
✔ antes de passarem o texto para a folha oficial façam uma autocorreção, a fim de verificarem se no seu texto
está contemplando todos elementos da narrativa, por isso é necessário que na organização do texto façam
alguns questionamentos: O que aconteceu (enredo), quando aconteceu? (tempo), onde aconteceu?
(espaço), com quem aconteceu? (personagens), como aconteceu? (trama, clímax, desenlace).
✔ Após a verificação, pode-se iniciar a transcrição para a folha oficial.

