3º ANO
TEMA: Termine a história abaixo. Lembre-se de dizer:
• o que tinha embaixo da cama;
• o que aconteceu quando o menino descobriu o que havia embaixo da cama;
• como terminou a história.

AI, QUE MEDO!
Certa noite, eu sonhei que embaixo da cama havia um monstro.
Acordei assustado e fui olhar.
De repente, ________________________________________________________________________

4º ANO
Escolha uma história de um livro que você tenha lido e de que mais gostou e conte o seu final.
Você pode modificar o final da história, se desejar.

5º ANO
Escolha uma história que você tenha lido e de que mais gostou. Você agora será um personagem e
entrará nessa história, causando várias mudanças. Escreva essa nova história. Lembre-se de
contar: como ela começa, o que acontece de interessante e como ela termina.

6º ANO
Escolha um personagem de um dos livros que você leu neste bimestre e escreva uma nova história
em que ele será o personagem principal. Essa nova história acontecerá em um outro espaço, um
mundo mágico em que tudo é possível. Conte como a história começa, o que acontece com o
personagem e como a história termina.

7º ANO
Escreva uma crônica narrativa a partir de uma situação da história de um dos livros que você leu e
de que mais gostou. Lembre-se da estrutura: situação inicial, complicação ou conflito gerador,
clímax e desfecho.

8º ANO
A partir de uma situação ou de um tema que lhe tenha chamado a atenção em um dos livros que
você leu, imagine uma história e a escreva em forma de crônica narrativa. Lembre-se de que a
linguagem em uma crônica deve ser informal, como uma conversa com o leitor. Lembre-se
também de planejar sua produção a partir da estrutura narrativa: situação inicial, complicação ou
conflito, clímax e desfecho.

9º ANO
Escreva um pequeno conto em que o protagonista seja personagem de um dos livros que você leu e de
que mais gostou. Lembre-se da estrutura do conto – situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho
– e dos elementos da narrativa.

