
 

Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva uma                  

narrativa a partir do poema Cidadezinha qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. Não se esqueça de                

construir os personagens, o espaço e o tempo no qual ocorre a narrativa.   

TEXTO I 

Cidadezinha qualquer 

Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras 

pomar amor cantar. 

 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

 

Devagar… as janelas olham. 

 

Eta vida besta, meu Deus. 

Disponível em: <http://www.criandocomapego.com/poema-infantil-poetas-que-toda-crianca-deveria-ler/>. Acesso em: 01 ago. 2018. 
 

TEXTO II 

Narração 

Durante toda nossa vida ouvimos, lemos e contamos diferentes histórias. Como é o caso da história do Sítio do                   

Pica Pau Amarelo, que ainda faz parte das lembranças de muitas pessoas.  

Assim como ela, existem outras sensacionais, como Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida. 

Todas as que citamos fazem parte de um tipo de texto chamado “Narração”. 

O termo “narrar” significa contar sobre algum acontecimento, que pode ser verdadeiro ou inventado. 
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Mas não basta somente sabermos o que é o texto narrativo, é preciso também conhecer as partes que o compõe.                    

Por isto, é necessário estarmos bem atentos às informações que seguem: 

Em primeiro lugar, quando vamos escrever um texto narrativo, devemos nos lembrar de atribuir um título a ele.                  

E o mais importante, o título deve estar de acordo com a história narrada. 

Logo em seguida, devemos pensar nos seguintes detalhes: 

A história irá falar sobre o quê? A isso damos o nome de ações, ou seja, é o acontecimento em si. 

Quem participará dela? São os personagens. Eles desempenham um papel fundamental, pois sem eles é               

impossível que algo aconteça. 

Quando acontecerão os fatos narrados? É preciso delimitar o tempo em que acontece a história. 

Onde? É o local onde os fatos são ocorridos.  

De que maneira tudo ocorrerá? Já pensou? Estamos falando do modo como os acontecimentos irão se                

desenrolar. 

A história será contada por quem? Toda história possui um narrador, que é a pessoa que narra os fatos. 

E por último, deve haver um motivo, o porquê que tudo aconteceu? 

Neste caso, temos a causa de todos os acontecimentos. 

Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/portugues/narracao.htm>. Acesso em: 01 ago. 2018. (Adaptado). 

TEXTO III 

A menina do leite 

A menina não cabia em si de felicidade. Pela primeira vez iria à cidade vender o leite de sua vaquinha. Trajando                     

o seu melhor vestido, ela partiu pela estrada com a lata de leite na cabeça. 

Enquanto caminhava, o leite chacoalhava dentro da lata. 

E os pensamentos faziam o mesmo dentro da sua cabeça. 

"Vou vender o leite e comprar uma dúzia de ovos." 

"Depois, choco os ovos e ganho uma dúzia de pintinhos." 

"Quando os pintinhos crescerem, terei bonitos galos e galinhas." 

"Vendo os galos e crio as frangas, que são ótimas botadeiras de ovos." 

"Choco os ovos e terei mais galos e galinhas." 

"Vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas." 
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"Se cada porca me der três leitõezinhos, vendo dois, fico com um e ..." 

A menina estava tão distraída que tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e levou um tombo. 

Lá se foi o leite branquinho pelo chão. 

E os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos pelos ares. 

 

Não se deve contar com uma coisa antes de consegui-la. 

Disponível em: <https://metaforas.com.br/infantis/2004-03-01/a-menina-do-leite.htm>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
TEXTO IV 

 

Disponível em: <https://metaforas.com.br/infantis/2004-03-01/a-menina-do-leite.htm>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
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