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           Atividades de produção de texto 

Ano: 5º ano 

Resenha 

Objetivos:  

Revisão de texto 

Orientações: 
 
Mantenha os alunos organizados em duplas para facilitar a troca de 

ideias durante a realização das atividades. 
Converse com os alunos sobre a importância de voltar ao próprio 

texto, relê-lo e fazer ajustes para torná-lo ainda melhor com ajuda do colega e 
as orientações do professor. 

Quem escreve para quem? Alunos do 5° ano escrevem para o público 
que forma a comunidade escolar: Alunos, professores, funcionários e familiares. 

Material resenhado. Livro infantil ou infantojuvenil. 
 
Habilidades: 

(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. 
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Produção de texto 

Veja a seguir a resenha de um livro que autora escreveu. 

Na história de Zefa e Edileusa estão presentes as graves e, 
infelizmente, rotineiras dificuldades das famílias brasileiras de baixa 
renda: precariedade de moradia e de alimentação, falta de assistência 
médica e social, exploração da mão de obra, enfim, todas as mazelas 
que parecem tornar a miséria em um beco sem saída. Felizmente, 
como mostra o livro, existem pessoas solidárias – e o pouco que fazem 
pode alterar uma existência. Pessoas, adultos ou crianças, que 
acreditam no esforço, no trabalho digno, na perseverança, e, 
principalmente, pessoas cuja grandeza de alma ultrapassa as 
pequenezas da vida podem representar uma verdadeira luz no fundo 

do poço. 

A força da vida-GISELDA LAPORTA NICOLELIS - moderna 

Faça o mesmo: escolha um bom livro, leia e faça uma resenha. 
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Produção de texto 

Veja a seguir a resenha sobre um livro que o autor escreveu. 

Juliana e Beto querem presentear a 
bibliotecária contadora de histórias de sua escola 
com uma história inventada por eles. A dupla começa 
com o Era uma vez... e assim atrai duas criaturinhas 
do castelo da imaginação: Aí, Né... e E Depois?. Os 
dois pequenos seres se põem a assoprar idéias nos 
ouvidos de Ju e Beto, que, depois de alguns 
desentendimentos, acabam criando uma linda 
narrativa sobre o aniversário de uma estrela 
contadora de histórias. É o presente ideal para 
homenagear a bibliotecária. 

Aí, Né... e E Depois? - WAGNER COSTA -
Moderna. 

 

Faça o mesmo: escolha um bom livro, leia e faça uma resenha. 

 

           


