
 
Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 
Imagine que você estava junto com a Narizinho e a Emília quando o Príncipe Escamado as 
convidou para conhecer o Reino das Águas Claras. Com base nos textos de apoio e na sua 
imaginação, redija um relato de viagem sobre esse reino submerso, contando como é o seu 
clima, a sua paisagem e os seus habitantes.   
 
TEXTO I 
 

- Parece que Dona Emília está emburrada – observou o Príncipe. 

- Não é burro, não, Príncipe. A pobre é muda de nascença. Ando à procura de um bom doutor que a cure. 

- Há um excelente na corte, o célebre Dr. Caramujo. 

Emprega umas pílulas que curam todas as doenças, menos a gosma dele. Tenho a certeza de que o Dr.                   
Caramujo põe a Sra. Emília a falar pelos cotovelos. E ainda estavam discutindo os milagres das famosas pílulas                  
quando chegaram a certa gruta que Narizinho jamais havia visto naquele ponto. Que coisa estranha! A paisagem                 
estava outra. 

- É aqui a entrada do meu reino – disse o Príncipe.  

Narizinho espiou, com medo de entrar. 

- Muito escura, Príncipe. Emília é uma grande medrosa. 

A resposta do peixinho foi tirar do bolso um vaga-lume do cabo de arame, que lhe servia de lanterna viva. 

A gruta clareou até longe e a “boneca” perdeu o medo. Entraram. Pelo caminho, foram saudados, com grandes                  
marcas de respeito, por várias corujas e numerosíssimos morcegos. 

Minutos depois chegavam ao portão do reino. A menina abriu a boca, admirada.  

- Quem construiu este maravilhoso portão de coral, Príncipe? É tão bonito que até parece um sonho.  

- Foram os Pólipos, os pedreiros mais trabalhadores e incansáveis do mar. Também meu palácio foi construído                 
por eles, todo de coral rosa e branco.  

Fonte: https://grupoautentica.com.br/blog/post/leia-um-trecho-do-livro-reinacoes-de-narizinho/1088. Acessado em 19/06/2019.  

 
TEXTO II 
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https://grupoautentica.com.br/blog/post/leia-um-trecho-do-livro-reinacoes-de-narizinho/1088


 
Fonte: 

https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2015/03/1601956-classico-de-monteiro-lobato-lancado-em-1920-ganha-edicao-especial.shtml
. Acessado em 19/06/2019.  
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