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SEGUE 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA 17 
28/06/2021 A 01/07/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

PROFESSOR(A): MÔNICA SANTOS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2AULAS 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 01/07/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: GÊNERO TEXTUAL CRÔNICA; PRODUÇÃO E TEXTO. 

HABILIDADE(S): (EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, 
narrativas de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os 
conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos 
pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET COM ACESSO À INTERNET; CADERNO; CANETA, LÁPIS E BORRACHA. 

ORIENTAÇÕES: PARTICIPE DA AULA POR CHAMADA DE VÍDEO NO DIA 29/06, ÀS 13H, POR MEIO DO GOOGLE MEET; COPIE OS 

ENUNCIADOS (OU IMPRIMA) E RESPONDA NO CADERNO; ENVIE FOTO DA TAREFA CONCLUÍDA PARA A PROFESSORA (CASO RETIRE A 

ATIVIDADE NA ESCOLA, ENTREGUE-A NO MESMO LOCAL). 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Terça-feira das 13h às 14h40. 

 

Pense em alguma situação estranha ou curiosa que aconteceu com você ou alguém próximo durante a pandemia. Escreva 
um pequeno sobre suas observações do acontecimento em no mínimo 5 linhas, no máximo 10. Considere: 

 

• Título sugestivo.  

• Cenário curioso – ou visto a partir de alguma curiosidade que é destacada pelo cronista.  

• Foco narrativo, ou seja, o autor escolhe o ponto de vista que vai adotar: escreve na primeira pessoa (eu vi, eu fiz, 
eu senti) e se transforma em parte da narrativa – é o autor-personagem; ou fica de fora e escreve na terceira 

pessoa (ele fez, eles sentiram) – é o autor-observador.  

• Uma ou várias personagens, inventadas ou não – o autor pode ser uma delas.  

• Enredo, isto é, narra um momento, um acontecimento, um episódio banal do cotidiano, e a partir daí passa uma 

ideia, provoca uma emoção.  

• Tom, que pode ser poético, humorístico, irônico ou reflexivo.  

• Linguagem coloquial (uma “conversa” com o leitor).  

• Desfecho. 
 


