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Habilidades
FOCO

• (EF15LP06) Reler e revisar o texto 
produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação.

Habilidades
RELACIONADAS

• (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 
com certa autonomia, utilizando detalhes 
descritivos, sequências de eventos e ima-
gens apropriadas para sustentar o sentido 
do texto, e marcadores de tempo, espaço 
e de fala de personagens.

• (EF35LP26) Ler e compreender, com 
certa autonomia, narrativas ficcionais 
que apresentem cenários e personagens, 
observando os elementos da estrutura 
narrativa: enredo, tempo, espaço, persona-
gens, narrador e a construção do discurso 
indireto e discurso direto.

• (EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com 
base no qual histórias são narradas, dife-
renciando narrativas em primeira e terceira 
pessoas.

Objeto do
CONHECIMENTO  

Conto de aventura
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LP
Anos Iniciais 5º Ano

IX Encontro de Formação de Professores 
Produção de Texto: Conto de aventura

Ponto de
PARTIDA

Você sabe o significado da palavra revisão? Já fez a revisão de um texto? Em que situação? Que texto era? Como 
você fez essa revisão?

Na sua opinião:

 Qual é a finalidade de se revisar um texto?

 O que é mais importante durante a revisão?

Agora, observe as duas imagens a seguir:

Quando você vê imagens como essa, que tipo de revisão vem à sua mente? Em algum momento você provavel-
mente pensou que revisar um texto é encontrar os “erros” de ortografia e passar o texto “a limpo”, não é?

Porém, esse é apenas um critério da revisão e nem sempre é o mais importante, sabia? Uma revisão pode envol-
ver também outros critérios. Por exemplo, é possível revisar um texto para verificar se ele:

 está adequado ao gênero textual;

 está dentro do tema proposto;

 desenvolve o tema com coerência;

 estabelece coesão entre partes;

 respeita as regras da língua portuguesa;

 está organizado em frases e parágrafos.
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Você já fez alguma revisão utilizando algum desses critérios? Qual? Como você se sentiu ao realizar essa ativida-
de de revisão?

Ponto de
PARTIDA

O objetivo do Ponto de Partida é mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito da revisão textual, por meio de 
perguntas e a leitura de duas imagens. O propósito é desconstruir a ideia — muito difundida no ambiente escolar — de que 
revisar um texto é simplesmente procurar suas transgressões à norma padrão da língua e “limpar suas impurezas”, como 
afirma o professor João Wanderley Geraldi. É essa lógica que faz muitos alunos acreditarem que a revisão consiste em 
“pintar” de vermelho apenas os erros gramaticais e depois “passar a limpo” o texto, como se algo estivesse “sujo”.

É preciso ultrapassar essa concepção em relação à revisão textual que, como sabemos, vai muito além disso. Desde cedo, 
devemos ensinar aos alunos que revisar um texto se trata de todo um processo, que envolve:

 leitura crítica dos próprios textos e dos textos de outrem;

 conhecimento de mundo, de gênero textual e de língua;

 definição de critérios e observação se eles foram atendidos;

 reescrita do texto a fim de solucionar os problemas levantados.

É importante deixar claro, também, que antes de se iniciar a revisão de um texto, é preciso definir qual é o objetivo dessa 
revisão. Por isso, apresentamos uma lista com a seleção de alguns critérios possíveis, de forma simplificada, para que eles 
reflitam sobre o assunto que será abordado ao longo deste passaporte didático.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

Você, com certeza, já produziu muitos textos na escola, desde o 1º ano, não é verdade? Entre eles:

 listas;

 avisos;

 bilhetes;

 convites;

 cartas (pessoais; de solicitação, reclamação...);

 campanhas e anúncios publicitários;

 e contos, de suspense, mistério, aventura.

E a lista não para por aí, há outros tantos gêneros trabalhados em sala de aula que, além de ler, você também foi 
solicitado a produzir. Verdade ou mentira?

Então, agora, você e seus colegas, com o auxílio do professor, vão revisar um conto de aventura, escrito por um 
aluno do 5º ano.
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O que você sabe sobre contos de aventura? O que contam histó-
rias como essa?

O que você espera encontrar nesse texto? Como você acha que vamos 
fazer a revisão? Por onde acha que devemos começar?

->
Quem sabe

   DIZ...

O texto que vamos revisar foi produzido por um aluno em uma avaliação. Por isso, antes de tudo devemos ler e 
compreender a proposta de produção que ele seguiu.

*Proposta elaborada pelo IQE para a avaliação de Produção de Texto do 5º ano, segundo semestre de 2019.

Vamos começar por refletir sobre as questões seguintes:

 De acordo com a proposta, o que o aluno tinha que fazer?

 Como você acha que ele continuou essa história?

 E você, como teria continuado?

 Imagine como você continuaria essa história e conte ao seu colega.
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Atividade 1

A atividade propõe a leitura e análise da proposta de produção apresentada ao aluno autor do texto. É importante ressaltar 
aos alunos que, quando se trata de revisar textos elaborados a partir de uma proposta, ler e compreender o que foi solici-
tado deve ser a primeira etapa do processo de revisão, antes de irmos diretamente ao texto. Isso porque o revisor do texto 
precisa saber quais informações estavam disponíveis ao autor, e quais expectativas seu texto deveria cumprir (por exemplo, 
o tema e o gênero solicitado).

Já quando se for revisar um texto fora de uma situação de avaliação, é preciso levar em conta, de maneira geral, se aquele 
texto cumpre o propósito comunicativo do gênero textual de forma coerente e está adequado à situação comunicativa. Para 
isso, o aluno, no papel de revisor, vai precisar mobilizar conhecimentos sobre o contexto de produção, a composição e o 
estilo do gênero textual a ser revisado.

Sugerimos que você encaminhe coletivamente a leitura da proposta, com paradas programadas, chamando a atenção dos 
alunos para:

 o que foi pedido na proposta e a quais informações o aluno teve acesso (neste caso, a proposta já deu a situação inicial e 
o começo do conflito);

 o que poderá ter sido explorado pelo autor do texto, que situações, personagens, espaços ele pode ter aproveitado/de-
senvolvido na sua continuação da história.

O objetivo é realizar um processo de leitura, retomando passo a passo a proposta, de modo que os alunos compreendam 
bem o início da história (as personagens, o espaço, o tempo, o foco narrativo, o enredo dado) e levantem hipóteses de 
desenvolvimento.

Sugestão de perguntas para o processo de leitura com foco nos elementos da história a serem explorados/desenvolvidos:

 No 1º§, sabemos que as personagens da história “participavam de um grupo de caminhada na mata, liderado por um 
ex-escoteiro que os leva sempre a boas aventuras”. Será que eles já estavam acostumados com esse tipo de situação? 
Eles eram pessoas preparadas?

 No 2º§, eles saíram para “escalar montanha repleta de vegetação, cachoeiras e animais, alguns selvagens, como lobos e 
onças pintadas”. O que eles podem ter encontrado na continuação da história?

 No último parágrafo, seguindo o caminho de pegadas, eles encontraram uma pegada enorme, “muito grande para ser pé 
de gente”. O que poderia ser? Será que era de um animal selvagem? Qual? Há alguma pista no próprio texto?

 Dentro da caverna escura, eles viram no fundo um “par de olhos” que brilhava. De quem poderiam ser esses olhos? Por 
que eles brilhavam?

Orientação ao
PROFESSOR
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1
Atividade 2

Depois de analisar a proposta, é a hora de ler a continuação do texto produzido pelo aluno. Em seguida, vamos 
revisá-lo com foco apenas no desenvolvimento do tema com coerência. Portanto, deixem de lado por enquanto pro-
blemas como ortografia, acentuação, concordância, pontuação etc.

Então...
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 O que você achou do texto? 

 Ele desenvolveu ou não o tema proposto? Por quê? 

 Para revisar o desenvolvimento do tema, responda às questões a seguir:

->
Quem sabe

   DIZ...

a) Algumas situações estão fora do tema 
proposto? Cite exemplos.

b) Há acontecimentos incoerentes, ou seja, 
que não poderiam acontecer no contexto 
da história? Quais?

c) Alguma ideia está próxima do tema, mas 
não é continuada pelo autor? Qual?

d) Alguns fatos ocorrem de forma isolada, 
sem explicação do narrador? Quais?

Depois de responder às perguntas, volte ao texto e marque ou pinte com duas cores diferentes: uma para os 
trechos que você colocou em a e b, e outra cor para os trechos de c e d.
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Atividade 2

A atividade visa encaminhar com os alunos a leitura crítica do texto, com foco em apenas um objetivo: observar se o texto 
desenvolveu o tema com coerência. Por esse motivo, escolhemos uma produção que não apresenta muitos problemas 
relacionados às convenções da escrita (como ortografia, acentuação, concordância verbal) e à segmentação do texto. Como 
esses aspectos são mais facilmente visíveis quando se trata de correção, isso poderia desviar a atenção dos alunos, do 
foco desta revisão: verificar o atendimento ao tema e a progressão temática do texto.

A seguir, eis uma sugestão de comentários sobre os problemas do texto no quesito desenvolvimento do tema. O professor 
pode usá-los para auxiliar os alunos nas respostas da tabela:

 No início do texto, a cena do “pum” (que ocupa 8 linhas), dá a sensação de que o aluno quer “enrolar” logo no começo 
para preencher o espaço da folha, mostrando que ele não teve ideias sobre o que escrever em relação à história.

 A ideia dos barulhos estranhos de gritos e pedidos de socorro se aproxima de uma situação empolgante relacionada ao 
tema, mas é abandonada pelo autor sem explicação alguma.

 Carla começou a se sentir mal e depois melhorou, sem explicação e sem conexão com o restante do enredo.

 A ligação da TIM. Parece que o aluno tentou escrever algo engraçado, mas que fugiu completamente do enredo proposto, 
sem nenhuma conexão com os elementos fornecidos na proposta. Além disso, é incoerente, pois como o sinal do telefo-
ne funcionaria dentro de uma caverna no meio da mata?

 O penúltimo parágrafo é o único que se refere a elementos do enredo proposto, como o “lobo de estimação”, mesmo 
assim isso ocorre de forma aleatória e isolada na história. O narrador já chama a criatura de “Pé Grande” (que para a 
surpresa do leitor ainda fala), sem ter mencionado isso anteriormente, ignorando que o leitor não tem essa informação.

 No último parágrafo, há vários elementos incoerentes e desconexos com a história: o Pé Grande tinha armas, e as crian-
ças fugiram da caverna pela janela. Como assim?

 O desfecho revela mais uma vez a falta de desenvolvimento do tema, pois tudo “volta ao normal” muito rápido, sem de 
fato ter dado uma resolução ao conflito. Mas como o conflito também não foi desenvolvido, não houve o que solucio-
nar.

 Em síntese, trata-se de um texto que não aproveita os elementos da situação inicial proposta e não desenvolve o conflito 
de forma coerente. Pelo contrário, introduz situações desconexas e fora do contexto do enredo para “preencher o espaço 
da história”.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

Chegou a sua vez de reescrever o texto com base nas anotações que você fez na atividade anterior.

Para ajudar, deixamos no texto apenas os trechos próximos ao tema, mas que ainda precisam ser desenvolvidos. 
Mas antes planeje sua reescrita. Pense no que seu texto precisa ter:

 situações relacionadas ao tema da proposta (espaço, enredo, personagens...);

 continuidade e progressão, ou seja, as ações devem estar ligadas umas às outras e fazer a história avançar;

 clímax, momento de maior tensão da história;

 solução coerente para o conflito, seguida de um final que faça sentido para a história.

Continue a história no espaço abaixo:

Um tempo depois, uma mão enorme os agarrou e os levou à caverna, que era a casa do Pé Grande. O bicho tinha 
um lobo de estimação. Lá dentro, as crianças...
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Atividade 3

O objetivo da atividade é o planejamento e a reescrita do texto pelos seus alunos, após as etapas de leitura da proposta e 
análise crítica do texto do aluno. Agora é o momento de seus alunos passarem do papel de revisor para o de coautor do tex-
to, colocando em prática os conhecimentos desenvolvidos até aqui. Durante a reescrita, você pode incitá-los com perguntas 
que os façam pensar em maneiras de desenvolver o conto de forma coerente. Eis algumas sugestões:

 As crianças descobriram de onde vinham os barulhos estranhos? Alguém estava preso pedindo socorro? Quem? 

 Quem ou o que prendeu a vítima na caverna? Era algum animal selvagem ou um monstro? Que características tinha essa 
criatura? Ela morava na caverna? Como era seu nome?

 O que as crianças viram quando a criatura as levou para dentro da caverna? Como era o lugar? O que havia de fato lá 
dentro?

 Quem era a pessoa que estava gritando por socorro? Elas ficaram presas junto com a vítima que estava lá antes?

 O que essa criatura pretendia fazer com as pessoas que capturava? Qual era seu real perigo? Quais eram suas intenções? 
O que o lobo de estimação fez?

 Como as crianças enfrentaram a criatura? Elas tentaram salvar a pessoa que estava gritando por socorro? Como elas se 
livraram e fugiram da caverna?

 Por fim, como as crianças voltaram para o caminho da mata e se juntaram novamente ao grupo? As pessoas do grupo 
acreditaram na história das crianças?

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 4

Agora é o momento de você revisar o trecho do conto de aventura que escreveu. Para isso, leia seu texto nova-
mente, respondendo “sim” ou “não” e “o que pode melhorar” em cada pergunta do quadro de revisão. Não se preocu-
pe, seu professor também vai ajudá-lo.

 Situações relacionadas ao tema da proposta (espaço, enredo, personagens...);

 Continuidade e progressão, ou seja, as ações devem estar ligadas umas às outras e fazer a história avançar;

 Clímax, momento de maior tensão da história;

 Solução coerente para o conflito, seguida de um final que faça sentido para a história.

No meu texto, eu me lembrei de criar... NÃO SIM PODE MELHORAR

Situações relacionadas ao tema proposto?

Ações relacionadas umas às outras, fazendo a 
história progredir?

Uma cena de maior tensão, ou seja, o clímax da 
história?

Uma solução coerente para o conflito?

Um final que faça sentido com toda a história?
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Por fim, lembre-se de rever a ortografia e a pontuação do texto, corrigindo os problemas que encontrar.

Atividade 4

A finalidade da atividade é ajudar os alunos a revisarem o próprio texto, com o apoio de um quadro de revisão, verificando se 
e como eles garantiram cada elemento que faltava no conto de aventura original. Nesse momento, é importante auxiliar os 
alunos, caminhando pela sala para incentivá-los a voltar a seus textos a cada pergunta do quadro, para que se acostumem 
com o papel de leitor crítico, revisor do próprio texto. Uma sugestão de avanço dessa atividade, é juntar os alunos em dupla 
e propor a troca de textos; assim o aluno vai ter o desafio de revisar mais uma vez o texto de outra pessoa, que apresenta 
ideias e um estilo diferente do seu, além de outras dificuldades.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 5

Depois de revisar seu texto, redija a versão final e compare-o com a versão original do aluno. Tente observar o 
que mudou, o que você acrescentou para ajudar a melhorar aquele conto de aventura.

Então... uns barulhos estranhos começaram a acontecer, e as crianças ficaram assustadas. Eram como gritos e 
pedidos de socorro.

Um tempo depois, uma mão enorme os agarrou e os levou à caverna, que era a casa do Pé Grande. O bicho tinha 
um lobo de estimação. Lá dentro, as crianças...
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Atividade 5

A atividade visa à escrita da versão final e a comparação entre o texto revisado no início e a reescrita dos seus alunos, para 
que eles possam visualizar os avanços alcançados, concluindo, assim, todo o processo encaminhado de revisão e reescrita 
de texto.

Esta é uma oportunidade de retomar e ampliar os conhecimentos aprendidos ao longo deste passaporte didático. Professor, 
para auxiliá-lo, confira algumas habilidades envolvidas no trabalho de ambos os gêneros que foram nosso foco de estudo 
neste material:

Campo artístico-literário

Conto de aventura

Contexto de produção:

a. Planejar o texto a ser redigido, tendo em vista as condições de produção: público-alvo, local de circulação, finalidade, 
imagem do locutor.

Construção composicional:

b. Utilizar as formas de composição da narrativa e aventura (personagens, tempo, espaço, narrador e enredo) na seguinte 
sequência: situação inicial, estabelecimento e desenvolvimento de um conflito, clímax e desfecho (ou volta à situação 
inicial ou de equilíbrio).

Estilo:

c. Utilizar expressões e fórmulas próprias do gênero (Certo dia, Naquele dia; Em seguida, Naquele lugar etc.); de verbos 
no pretérito no discurso do narrador e no presente no discurso direto das personagens; de unidades linguísticas como 
os substantivos, adjetivos, advérbios e verbos para expressar uma reação emocional/afetiva e/ou avaliativa do narrador 
(caracterizam a subjetividade do narrador).

Orientação ao
PROFESSOR


