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… Tudo vale a pena quando a alma não é 
pequena. 
 
Fernando Pessoa 
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APRESENTAÇÃO 

 
O Guia de Língua Portuguesa, apresentado neste documento, é fruto do           
esforço dos profissionais da educação da Escola Estadual Januário Sylvio          
Pezzotti, de Rio Claro, interior de São Paulo, atuando de modo colaborativo            
visando os saberes, procedimentos, reflexões e experiências a respeito da          
prática docente durante os primeiros meses de isolamento social provindos          
da quarentena de Coronavírus em todo o globo terrestre. 
Ele visa os primeiros passos do aluno no ambiente digital e de Ensino a              
Distância e contempla as competências gerais discriminadas pelo Currículo         
Paulista 2020 e pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada          
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada em 20 de           
dezembro de 2017.  
 
Possui, a priori, caráter experimental para manter o direito à Educação para            
os alunos da comunidade escolar. 
 

Profº. Antonio Archangelo 
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Horário das aulas 
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Avaliação 

 
 

 

PORTFÓLIO REFLEXIVO - auto avaliação realizada pelo aluno evidenciando suas reflexões sobre            

cada atividade realizada no bimestre. A entrega do portfólio reflexivo é prevista para a última               

semana do bimestre e este pode ser entregue em qualquer formato e plataforma desde que               

identifique o autor e conteúdo das reflexões sobres a produção dos conteúdos da disciplina. 
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PROJETOS EXPERIMENTAIS DO BIMESTRE 

JORNAL DO CAMÕES 
Dia:  terça-feira, 14:00 
Produção semanal 
site: https://jornaldocamoes.wordpress.com/ 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: https://jornaldocamoes.wordpress.com/editorial/ 
 
GRUPO DE TEATRO I-JUCA PIRAMA 
Dia: segunda-feira, 14:00 
site: https://ciaijucapirama.wordpress.com/ 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: https://ciaijucapirama.wordpress.com/blog/ 
 
GRAVADORA E PRODUTORA UIVANTE RECORDS 
Dia: quinta-feira, 14:00 
Site: em construção 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: em construção 
 
PODCAST POEMAS UIVANTES PARA SERES FALANTES 
Dia: sexta-feira, 14:00 
Site: https://anchor.fm/antonio-archangelo 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: em construção 
 
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LIMA BARRETO 
Dia: Quarta-feira, 16h 
Site: em construção 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA:em construção 
 
*ESCRITA COLABORATIVA DIÁRIA -SOCIEDADE DOS POETAS UIVANTES 
Dia: diariamente, horário da aula 
Site: em construção 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: em construção 
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Aula 03 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Professor Antonio Archangelo 
antonioarchangelo@prof.educacao.sp.gov.br 
Escola Estadual Januário Sylvio Pezzotti 
Diretoria de Ensino de Limeira 
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Olá, você está no roteiro de estudos para o QUARTO bimestre elaborado pelo 

professor Antonio Archangelo, de Língua Portuguesa, da Escola Estadual 
Januário Sylvio Pezzotti, Rio Claro/SP. 

Durante o período de isolamento social, este material garantirá a continuidade de 

seus estudos visando, sobretudo, manter o vínculo com a comunidade escolar e 

as metas/objetivos de vida para este ano letivo. Em cada uma das atividades 

você terá que: 

Assistir as aulas no Centro de Mídias; 

Concluir a leitura do Roteiro disponibilizado neste site, no grupo de 
WhatsApp, no Google Classroom ou impresso na escola; 

Concluir a leitura complementar sugerida / Participar do projeto de prática;  

Concluir o Exercício proposto; 

Participar do Fórum. 

mailto:antonioarchangelo@prof.educacao.sp.gov.br


 

 

OBJETIVO DA AULA 

• Produzir, por escrito e individualmente, um conto 
popular, observando os seus elementos constitutivos e 
de outros instrumentos; 

• Organizar a estrutura textual narrativa, no texto escrito, 
de modo a produzir textos coesos e coerentes. 

Para realizar a atividade 1, vamos relembrar as 
características do conto e seus elementos. 

Assista 1: Conto - Brasil Escola: 
https://www.youtube.com/watch?v=c-rge5nGRyk 

Escrevendo um conto em 7 passos 

1. Passo 1 – Encontre sua emoção chave. 
2. Passo 2 – Comece com um gancho. 
3. Passo 3 – Construa a história. 
4. Passo 4 – Escreva um final forte. 
5. Passo 5 – Releia sua história. 
6. Passo 6 – Edite-se. 
7. Passo 7 – Peça ajuda de edição para outras pessoas. 

Assista 2: Como escrever um conto: passo a passo - 
https://www.youtube.com/watch?v=5Z_itLze3w8 

De Edgar Allan Poe até os dias de hoje, contos sempre 
tiveram o poder de nos impressionar. Aqui você 
aprenderá os passos para escrever um conto. 
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Assista 3: Quem Foi Edgar Allan Poe? - 
https://www.youtube.com/watch?v=EmbgUbhx9M4 

Aliás, como escrever um conto que cause impacto se 
você nunca fez isso antes? 

Felizmente, o conto é um meio ideal para iniciantes, 
assim como para aqueles que esperam voltar ao mundo 
da escrita. Ele permite que você mergulhe na criação 
literária, enquanto se desafia a ser conciso. 

Continue lendo para aprender: 

● O que é um conto? 
● Como escrever um conto em 7 passos 
● Enviando seu conto 
● Considerações finais sobre histórias curtas 

O que é um conto? 

Contos são uma forma altamente respeitada no mundo 
literário. Muitos escritores começaram suas carreiras 
escrevendo contos. 

Você pode ou não estar esperando fazer um nome para 
si mesmo na ficção, mas de qualquer forma, escrever 
um conto é uma ótima maneira de atrair um público. As 
pessoas adoram histórias curtas porque são rápidas de 
ler, mas podem causar uma impressão duradoura e até 
mudar a forma como você vê o mundo. 

Nas palavras do escritor Stephen Vincent Benét, um 
conto é 
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“algo que pode ser lido em uma hora e lembrado por 

toda a vida”. 

Veja outros materiais em que você pode aprender os 
passos para escrever um conto: 

● Guia para escrever contos – Dicas essenciais, definições, história do gênero e 
muito mais! 

● Características do conto ou por que escritores iniciantes deveriam começar 
escrevendo contos 

● 10 Segredos sobre a escrita de contos que todo escritor iniciante deve saber 
● Plano de estudos: 21 Leituras para APRENDER A ESCREVER CONTOS 

Escrevendo um conto em 7 passos 

Antes de começarmos, é importante entender como 
abordar um conto. 

Você pode se sentir tentado a aplicar estratégias padrão 
de criação à sua história: traçar intrinsecamente cada 
evento, criar perfis detalhados de personagens e, é 
claro, estruturar meticulosamente seu início, meio e fim. 

Mas o truque para escrever um bom conto está bem ali 
no nome: conto (algo que se conta, rapidamente). Tudo 
o que você realmente precisa é de um personagem 
principal e um ou dois grandes eventos no máximo. 

Claro, isso não significa que você não deve planejar sua 
história, apenas que você não precisa investir todo o 
seu esforço nela. Uma grande história curta não é sobre 
trama complexa e magistral – é sobre sentimento. 
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Sobre o tema dos contos, F. Scott Fitzgerald disse certa 
vez: 

“Encontre a emoção chave; isso pode ser tudo que 

você precisa.” 

Com isso como nosso ponto de partida, o primeiro 
passo concreto no processo deve ser: 

Passo 1 – Encontre sua emoção chave 

Apesar do nome, inventar uma emoção-chave é mais 
complicado do que simplesmente escolher um adjetivo 
do nada (“feliz”, “triste”, “bravo”, etc.). Você precisa se 
concentrar em mais do que apenas o sentimento. Pense 
sobre o contexto que você usará para articulá-lo. 

Que tipo de história você quer contar e como você 
contará isso? 

As emoções-chave mais envolventes vêm da vida real, 
então você já pode ter uma em mente. 

No entanto, se você está lutando para pensar em uma 
emoção fundamental para a sua história, considere a 
possibilidade de examinar algumas ideias já escritas 
(sem copiá-las, é claro). Você também pode conversar 
com amigos, familiares ou um grupo de escritores para 
ajudá-lo. 

Não importa como você chegar lá, o importante é que 
chegue se você quiser criar um conto convincente e 
significativo. Este é um dos principais passos para 
escrever um conto 
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Passo 2 – Comece com um gancho 

Escrever as linhas iniciais de um conto não é fácil. 

Você vai querer dar o tom certo, apresentar os 
personagens e capturar a atenção do leitor de uma só 
vez – e você precisa fazê-lo rapidamente, porque não 
tem muito espaço! 

Por exemplo, em Mrs. Dalloway (originalmente um 
conto), Virginia Woolf abre com a frase “Mrs. Dalloway 
disse que ela mesma compraria as flores.” O leitor então 
se pergunta: quem é a sra. Dalloway, por que ela está 
comprando flores, e é incomum que ela faça isso 
sozinha? Tais perguntas levam o leitor a continuar com 
interesse, na esperança de descobrir as respostas. 

Outro meio de ligar o seu leitor é começar sua história 
no meio da ação. De acordo com Kurt Vonnegut, um 
conto deveria “começar o mais perto possível do fim”, e 
essa estratégia alcança exatamente isso.  

Não pule este item dos passos para escrever um conto 

Passo 3 – Construa a história 

Lembra de todo o tempo e esforço que dedicou ao 
desenvolvimento da sua emoção-chave? Agora é a hora 
de colocá-lo para funcionar. 

“Um conto deve ter um único humor e cada sentença 
deve construir em direção a ele”, Edgar Allan Poe disse 
uma vez. 
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Assegure-se de que cada sentença não apenas progrida 
a história, mas também contribua para o “humor” ou 
emoção-chave. 

Passo 4 – Escreva um final forte 

Nada é mais decepcionante para o leitor do que uma 
história com um final fraco. 

Quando chegar ao final da sua história, pode ser 
tentador “acabar de uma vez”, mas não ceda à tentação! 

Se você não tem ideia de como terminar sua história, 
volte e revise-a até a penúltima cena, antes que tudo 
seja resolvido. Então pergunte a si mesmo: como um 
leitor gostaria que esta história terminasse? 

A resposta para isso envolve uma combinação do que 
seria possível acontecer e o que é mais impactante. 

Finalmente, depois de ter escrito o seu final, 
pergunte-se novamente: faz sentido com base nas 
cenas anteriores? Se há uma reviravolta, a história 
insinua isso sem ser óbvia demais? Mais importante, 
isso causa um forte impacto emocional? 

Quando puder responder sim a todas essas perguntas, 
você estará pronto para começar a edição. 

Passo 5 – Releia sua história 

Leia a sua história do começo ao fim pelo menos três 
vezes. 

Pense no fluxo das palavras, na força de sua 
emoção-chave e na consistência de seu enredo e 
personagens. Tome nota de quaisquer inconsistências 
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que você encontrar, mesmo que você não ache que elas 
são importantes. Em um conto, algo extremamente 
insignificante pode acabar com toda a narrativa. 

Lembre-se que seu conto não é nada sem revisão. Ou 
você não estará cumprindo os passos para escrever um 
conto. 

Passo 6 – Edite-se 

A edição de inconsistências é sempre um 
aborrecimento, especialmente em contos. Revise até 
eliminar todos. 

Se você acabar tendo que reescrever partes 
substanciais de sua história, lembre-se de mantê-la 
consistente com seu tom e sua emoção-chave. 

Você também pode ter que reduzir seu texto se estiver 
participando de um concurso com um limite de palavras, 
ou se simplesmente perceber que sua história está 
sendo arrastada. 

Seguindo o conselho de Poe, se uma frase não 
melhorar o humor, livre-se dela! Não tenha medo de 
pressionar delete. Você ficará surpreso com o quão 
pouco você sente falta dessas palavras. 

Passo 7 – Peça ajuda de edição para outras pessoas 

Você pode pedir a um amigo para procurar por buracos 
de enredo, outro para editar por ortografia e gramática, 
outro por estrutura de sentença e assim por diante. 
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Se você decidir ir com um editor profissional, é a 
oportunidade perfeita para obter alguma experiência de 
trabalho com um profissional. 

Agora que falamos sobre como escrever um conto, 
vamos discutir o que vem depois de você colocar sua 
caneta no papel. 

Conteúdo disponível em: 
https://viltoreis.com/passos-para-escrever-um-conto
/ 

ATIVIDADE 

1. Você receberá, do seu professor, uma folha em branco. Pinte-a ou enfeite-a 
como julgar necessário. Acesse o áudio que você gravou para a atividade 
“Hora de pesquisar” (Aula 1), se você não conseguiu o relato, terá que criar 
um conto inédito. Se usar o áudio ou relato é só você transcrever na folha. Se 
você irá criar um conto sem o áudio, é só começar a escrever na folha. 

Para isso, organize o planejamento do texto: 

1- Quem é o narrador da história? Ele narra em terceira 
ou em primeira pessoa? 

2- Quem são as personagens? Como elas se 
caracterizam? 

3- Onde a história acontece? Como é o cenário? 

4- Quando a história acontece? 

5- O enredo está nítido na gravação? O que acontece 
no início, no meio e no final da história? 

COMPARTILHANDO SUA PRODUÇÃO: Exponha o 
conto que você produziu. Os leitores entenderão a 
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história da forma como está escrita? Há erros de 
convenção de escrita (ortografia, acentuação gráfica e 
outros)? E a pontuação? Para isso, você pode contar 
com programas da internet, como os editores de texto, 
para essa revisão. Assim, você poderá expor textos que 
despertarão em outras pessoas o desejo pela leitura e 
pela escrita também. Envie o link ou o arquivo, áudio, 
vídeo, com o conto criado por você. 

 

Leia contos consagrados. Tente se basear em obras 
famosas para criar uma história que atraia mais leitores. 
Para isso, inspire-se em textos de autores clássicos. 
Leia vários gêneros diferentes, desde ficções literárias a 
ficções científicas e à fantasia. Preste atenção à forma 
com que os escritores desenvolvem os personagens, os 
temas, a ambientação e o enredo. Algumas sugestões: 

● Baleia, de Graciliano Ramos: 
https://www.youtube.com/watch?v=PdiI5mw-0cA 

● O peru de Natal, de Mário de Andrade: 
https://www.youtube.com/watch?v=hFV_p0I22Kk 

● Presépio, de Carlos Drummond de Andrade: 
https://www.youtube.com/watch?v=LYQyGLWMeLY 

● As mães de meu filho, de Erico Veríssimo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Iy3EaocZsNM 

● A força humana, de Rubem Fonseca: 
https://www.youtube.com/watch?v=ogr0BUZZuuY 

● O homem nu, de Fernando Sabino: 
https://www.youtube.com/watch?v=XH8RPgyhkMQ 

● Felicidade clandestina, de Clarice Lispector: 
https://www.youtube.com/watch?v=OZ2JajX2ea0 

● Gestalt, de Hilda Hilst: https://www.youtube.com/watch?v=zV16UyOnziQ 
● Aqueles dois, de Caio Fernando Abreu: 

https://www.youtube.com/watch?v=2LjzZn3Pnak 
● Negrinha, de Monteiro Lobato:  

https://www.youtube.com/watch?v=ObF-T7lSdXU 
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GUIA DE AULAS NO CMSP 
 

 
Te vejo lá! 
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Data 

Dia da 
Semana Ano/Série 

Horário 
início Horário final 

9-jun. TER 8º ano do EF 

II 

11:15 12:00 

11-jun. QUI 8º ano do EF 

II 

09:45 10:30 

12-jun. SEX 8º ano do EF 

II 

10:30 11:15 


