
 

Vamos brincar de telefone sem fio. 

Como funciona? O professor começa a brincadeira contando algo 

legal que aconteceu com ele no dia anterior em voz baixa para apenas 

um aluno, para que os outros não escutem. Depois esse aluno conta 

também em voz baixa o que ouviu para um colega de classe. E, assim, a 

brincadeira continua. No final, o último aluno diz em voz alta o que ouviu 

e todos comparam com a frase inicial dita pelo professor. 

Depois da brincadeira. Vamos pensar? 

A frase que o último aluno falou para a turma é igual ou diferente 

à frase dita pelo professor? 

Se a frase do professor foi diferente do que vocês alunos pensa-

ram ter ouvido, quais foram as diferenças? Algo a mais foi dito? 

C A P Í T U L O  Q U A T R 0 :  

C O N T O S  

É hora da Brincadeira! 

Quem conta um con-

to, aumenta um pon-

to... 

É hora do conto! 

O Amigo Secreto 

Vamos conversar so-

bre o conto? 

Um pouco mais sobre 

o clímax 

Vamos ler agora outro 

conto? 

Um Problema Difícil 

Vamos conversar so-

bre o conto? 

Vamos relembrar algu-

mas características do 

conto? 

Vamos ler agora outro 

conto? 

A Barra de Chocolate 

Vamos escrever um 

conto? 

É hora da reescrita 

Atividade extra! 
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Contos 

 A brincadeira que acabamos de fazer foi mais do que um jogo 

divertido, ela foi também um exemplo de como se cria uma história. 

 A maioria das histórias que nós conhecemos nasceram assim: 

uma pessoa foi contando para outra. Muitas histórias, verdadeiras ou 

não, nasceram nas conversas entre as pessoas e foram passando de 

boca em boca. Depois essas histórias começaram a ser escritas e al-

gumas dessas histórias são chamadas de contos. 

 Neste capítulo você irá aprender mais sobre o conto e apren-

der a escrever um também. Vamos lá! 

 

É hora da brincadeira! 

Quem conta um conto, aumenta um ponto... 

Letícia Noés Patracon 
Winnie Tathiane Dourado 
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É hora do conto! 

Para aprender sobre os contos, vamos ler os textos 
“O Amigo Secreto” e “Um Problema Difícil”: 

O Amigo Secreto 
Regina Chamlian   

Ilustração: Alexandre Dubiela  
Fonte: Nova Escola 

 A turma reuniu-se na sala enfeitada. Martinha carregava um pacote enorme, cheio 

de laços. Suzana e Antônio conversavam animados. Mariana pediu para Juju começar a 

brincadeira. Cada um devia explicar antes por que escolhera o presente para seu amigo 

secreto.  

 Quando Juju terminou de falar, um tênis, que mais parecia uma nave espacial, foi 

parar nas mãos de Felipe. Este contou por que comprou o CD importado para o Luís. Que 

explicou por que escolheu a bermuda de surfista para o Bruno.  

 — Bruno! — a turma gritou. — Agora é você!  

 Bruno pôs-se a falar:  

 — Bom, pessoal, é o seguinte: na primeira semana de dezembro, já tarde da noite, 

lá em casa, ouvimos um grito de filme de terror.  
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 Todo mundo saltou da cama: "O que foi? O que foi?"  

 Minha mãe apontou, soluçando: "A ge-la-de-dei-ra! Ela que-que-brou!"  

 "O técnico avisou que, se ela enguiçasse de novo, já era", disse meu pai.  

 "Não faço questão de geladeira", minha irmã falou. "O que não dá é ficar sem compu-

tador."  

 Aí, minha mãe disse: "Se a gente fosse esquimó, jogava a caça sobre a neve, cobria 

com gravetos pros lobos não roubarem e pronto. Mas, em pleno verão brasileiro, geladeira é 

prioridade. Precisamos comprar uma nova imediatamente".  

 "E daí?", minha irmã perguntou.  

 "E daí que o mesmo dinheiro não sai da mesma carteira duas vezes", disse meu pai.  

 "Então o computador dançou?!", eu perguntei.  

 Meu pai respondeu: "O computador e outras coisinhas. Nossa geladeira é dúplex, 

custa mais".  

 "E o presente do amigo secreto", minha irmã lembrou mais que depressa.  

 "Bolem um presente criativo e que não custe nada", falou meu pai.  

 — Foi aí que eu tive a ideia — continuou Bruno, abrindo a mochila e tirando de lá um 

pequeno pacote.  

 — Espero que meu amigo secreto goste. Ele é o Rafa.  

 — Aí, Rafa! Vai lá! — gritou a turma.  

 Rafa começou a abrir o pacote. O silêncio era total.  

 — Não acredito que você guardou esta foto, cara! Que idade a gente tinha?  

 — Mostra! Mostra!  

 E a foto emoldurada de Bruno e de Rafa, quando tinham 6 anos de idade, foi passan-

do de mão em mão. O maior sucesso.  

 — Puxa, Bruno. Só faltou uma coisa — disse Rafa.  

 — O quê?  

 — Um abraço, cara. Gosto de você! Bom fim de ano! 
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Vamos conversar sobre o conto? 

Qual é o nome da brincadeira que os alunos estão jogando? Como ela funciona? 

Em qual época do ano é comum jogar este jogo? 

A brincadeira é popularmente chamada de amigo secreto, mas também é conheci-

da em diferentes regiões do país como amigo oculto, amigo x e amigo invisível. Esta brin-

cadeira funciona assim: todos os participantes têm seus nomes escritos em um papel pa-

ra que sejam sorteados. Cada um deve sortear um participante e guardar segredo sobre o 

amigo sorteado - senão, estraga a brincadeira! 

Depois, no dia do amigo secreto, todos se reúnem para a troca dos presentes. É 

comum também antes da troca dos presentes, os participantes darem dicas sobre quem é 

seu amigo secreto para que os outros tentem adivinhar, o que torna a brincadeira ainda 

mais divertida. 

O amigo secreto é uma brincadeira comum entre os amigos e a família nas festas 

de fim de ano. 

Neste conto, o amigo secreto feito pela turma no final do ano é o que dá início à 

história, o que chamamos de introdução. Introdução é o começo da história, quando co-

nhecemos os principais personagens e o lugar onde eles estão. No conto, os persona-

gens são colegas de classe, que estão em uma sala de aula, brincando de amigo secreto. 

Durante a brincadeira, ficamos sabendo que Bruno teve um problema para comprar 

o presente de Rafa. Esse problema é conhecido no conto como conflito ou complicação. 

A geladeira da casa de Bruno quebrou e seus pais tiveram que comprar uma nova, 

assim não sobrou dinheiro para Bruno comprar para Rafa um presente de amigo secreto. 

Então, o pai de Bruno sugeriu que ele bolasse um presente criativo que não custasse na-

da. Para resolver seu problema,  Bruno decidiu emoldurar uma foto dele e do Rafa de 

quando eles tinham seis anos. 

A solução do problema ou conflito leva ao momento mais importante da história, 

que é chamado de clímax. Na história, o clímax é a entrega do presente de Bruno para 

Rafa, que fica muito contente ao ver a antiga foto, uma prova da amizade dos dois. 

Rafa gostou do presente que Bruno lhe deu? Sim, e ainda recebeu um abraço de 

Bruno. 

 Esse abraço, que mostra a amizade deles, é o desfecho ou final do conto. 
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Um pouco mais sobre o clímax 

O clímax é o momento mais emocionante das histórias. Neste momento, acontece o 
que mais esperamos e é o que leva para o fim da história. Para entender melhor, va-

mos dizer alguns exemplos:  

No filme Frozen - Uma Aventura Congelante (2013),  havia 
duas princesas, Elsa e Anna, que perderam seus pais em um aci-
dente de barco.  Elsa tinha poderes mágicos congelantes, mas vi-
via afastada de sua irmã Anna e de todos por não saber controlar 
seus poderes. Quando Elsa completou 21 anos, ela deveria se tor-
nar a rainha de Arendelle, mas sem querer ela perdeu o controle 
de seus poderes e colocou todos em perigo. Depois disso, Anna 
sai em busca de sua irmã para salvar o reino, mas acaba ferida. 
No final, todos pensam que Anna seria salva por um beijo de amor 
de Hans, seu noivo, mas na verdade, quem  salva Anna e todo o 
reino é Elsa com ato de amor verdadeiro. A descoberta deste amor 
entre irmãs que salva Arendelle é o clímax da história. 

 

 No filme Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001), Harry é 
um garoto órfão que mora com seus tios e é muito maltratado 
por eles. Quando Harry completa 10 anos, ele recebe uma carta 
da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e também a visita 
de Hagrid que conta para Harry que ele é um bruxo. Quando 
Harry vai para Hogwarts, ele descobre que alguém está tentando 
roubar a Pedra Filosofal que está escondida no castelo. Esta pe-
dra tem o poder da imortalidade, então Harry e seus amigos de-
cidem partir em busca da pedra para impedir que ela seja usada 
para o mal. 
 Depois de vários desafios, Harry encontra um espelho 
mágico, que mostra os desejos de toda pessoa que olha para 
ele. Harry, ao se deparar com o espelho, deseja ter a Pedra Filo-
sofal. O espelho realiza o desejo de Harry e ele logo percebe 
que  a pedra está em seu bolso. Quando Harry encontra a Pedra 
Filosofal, que é a única salvação contra o mal, este é o clímax da 
história, o momento mais emocionante do filme.  

 No filme Meu Malvado Favorito (2010), quando 
Gru encontra o bilhete do recital de ballet das meninas, 
ele percebe que elas são mais importantes do que seu 
plano de roubar a Lua. No momento em que Gru desco-
bre seu afeto pelas meninas, este é o clímax da história. 



 

¹ Encontrava, pensa-
va. 
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Vamos ler agora outro conto? 

Um Problema Difícil 
Pedro Bandeira 

Fonte: Divulgação Nova Escola  

Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo 

e Xexéu voltou para casa preocupado. Por mais que pensasse, não atina-

va¹ com uma solução. Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aqui-

lo? Era apenas um menino! 

Xexéu decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava 

acontecendo. O pai ouviu calado, muito sério, compreendendo a gravida-

de da questão. Depois que o garoto saiu da sala, o pai pensou um longo 

tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas 

mãos, porém, resolver um caso tão difícil. 

Procurou o guarda do quarteirão, um sujeito muito amigo que já 

era conhecido de todos e costumava sempre dar uma paradinha para 

aceitar um cafezinho oferecido por algum dos moradores. 

O guarda ouviu com a maior das atenções. Correu depois para a 

delegacia e expôs ao delegado tudo o que estava acontecendo. 

O delegado balançou a cabeça, concordando. Sim, alguma coisa 

precisava ser feita, e logo! Na mesma hora, o delegado passou a mão no 

telefone e ligou para um vereador, que costumava sensibilizar-se com os 

problemas da comunidade. 

V O C A B U L Á R I O :  



 

²Nos mínimos deta-

lhes. 

³ Atitude, solução. 
4 
Reunião. 

5
 Reunião. 

6 
Contou-lhe. 

7
Reunião entre minis-

tros. 
8 
Ordenou por escrito. 

9 
Mostrou, contou. 
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V O C A B U L Á R I O :  

Do outro lado da linha, o vereador ouviu sem interromper um só 

instante. Foi para a prefeitura e pediu uma audiência ao prefeito. Contou 

tudo, tintim por tintim². O prefeito ouviu todos os tintins e foi procurar um 

deputado estadual do mesmo partido para contar o que havia. 

O deputado estadual não era desses políticos que só se lembram 

dos problemas da comunidade na hora de pedir votos. Ligou para um 

deputado federal, pedindo uma providência³ urgente. O deputado federal 

ligou para o governador do estado, que interrompeu uma conferência
4
 

para ouvi-lo. 

O problema era mesmo grave, e o governador voou até Brasília 

para pedir uma audiência
5
 ao ministro. 

O ministro ouviu tudinho e, como já tinha reunião marcada com o 

presidente, aproveitou e relatou-lhe
6
 o problema. 

O presidente compreendeu a gravidade da situação e convocou 

uma reunião ministerial
7
. O assunto foi debatido e, depois de ouvir todos 

os argumentos, o presidente baixou um decreto
8
 para resolver a questão 

de uma vez por todas. 

Aliviado, o ministro procurou o governador e contou-lhe a solução. 

O governador então ligou para o deputado federal, que ficou muito satis-

feito. Falou com o deputado estadual, que, na mesma hora, contou tudo 

para o prefeito. O prefeito mandou chamar o vereador e mostrou-lhe que 

a solução já tinha sido encontrada. 

O vereador foi até a delegacia e disse a providência ao delegado. 

O delegado, contente com aquilo, chamou o guarda e expôs
9
 a solução 

do problema. O guarda, na mesma hora, voltou para a casa do pai do 

Xexéu e, depois de aceitar um café, relatou-lhe satisfeito que o problema 

estava resolvido. 

O pai do Xexéu ficou alegríssimo e chamou o filho. 

Depois de ouvir tudo, o menino arregalou os olhos: 

– Aquele problema? Ora, papai, a gente já resolveu há muito tem-

po! 
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Vamos conversar sobre o conto? 

O que Xexéu fazia no começo da história? Ele estava com sua turminha para tentar 

resolver um problema dos grandes. Esta reunião entre amigos é a introdução do conto, o 

começo do texto. 

Sem encontrar a solução do problema entre a turminha, Xexéu pede ajuda a seu 

pai e explica direitinho o que estava acontecendo, mas ele não consegue ajudar seu filho, 

pois não sabe como resolver o problema. Então seu pai pede ajuda para o guarda do 

quarteirão, que pede ajuda a outros e a outros e a outros… Como ninguém consegue re-

solver o problema, temos um conflito ou  complicação. 

Depois de ter passado por várias pessoas, a solução para o problema difícil foi en-

contrada? Sim, depois de passar por várias pessoas, a solução foi encontrada. Isso dei-

xou o pai de Xexéu muito alegre e ele logo foi contar para seu filho que haviam encontra-

do a solução para o problema. 

O fato de finalmente terem encontrado uma solução para o problema difícil é o clí-

max da história. Qual foi, então, a reação de Xexéu ao ouvir do pai  a solução do pro-

blema difícil? Xexéu arregalou os olhos e disse que o problema já tinha sido resolvido por 

ele e sua turminha. 

Esse é o fim do texto, chamado de desfecho. 

 

Vamos relembrar algumas características do conto? 

O conto é uma narrativa curta, uma história pequena. Pode ser ficcional, ou seja, 

uma história inventada, que não aconteceu de verdade. Ou o conto pode ser real, contan-

do uma história verdadeira, que aconteceu. 

Se olharmos com atenção, veremos que o conto tem quatro partes: introdução; 

conflito ou complicação; clímax e desfecho. Vamos ver essas partes nos contos “O Amigo 

Secreto” e “Um Problema Difícil”: 



 

ESTRUTURA  DO CONTO 

 O AMIGO SECRETO  UM PROBLEMA DIFÍCIL  

INTRODUÇÃO 
- é o começo da história 

- nesse começo são apresen-
tados os personagens, o lugar 
e o tempo em que se passa a 

história.  

A turma reuniu-se na sala enfeitada. Martinha carregava um pacote 
enorme, cheio de laços. Suzana e Antônio conversavam animados. 

Mariana pediu para Juju começar a brincadeira. Cada um devia expli-
car antes por que escolhera o presente para seu amigo secreto.   

Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Xexéu voltou para 
casa preocupado. Por mais que pensasse, não atinava com uma solução. Afinal, o que 

poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino! 
Xexéu decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. O pai ouviu 
calado, muito sério, compreendendo a gravidade da questão. Depois que o garoto saiu da 
sala, o pai pensou um longo tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava 

em suas mãos, porém, resolver um caso tão difícil.  

CONFLITO/COMPLICAÇÃO 
- é o problema  

apresentado dentro do conto. 
No “O Amigo Secreto” é con-
seguir um presente barato.  
No “Um Problema Difícil” é 
encontrar a solução para o 

caso. 

— Bom, pessoal, é o seguinte: na primeira semana de dezembro, já tarde 
da noite, lá em casa, ouvimos um grito de filme de terror.  

Todo mundo saltou da cama: "O que foi? O que foi?"  
Minha mãe apontou, soluçando: "A ge-la-de-dei-ra! Ela que-que-brou!”  

"O técnico avisou que, se ela enguiçasse de novo, já era", disse meu pai.  
"Não faço questão de geladeira", minha irmã falou. "O que não dá é ficar 

sem computador." [...] 
"E o presente do amigo secreto", minha irmã lembrou mais que depressa. 

Procurou o guarda do quarteirão (...) O guarda ouviu com a maior das atenções. Correu 
depois para a delegacia e expôs ao delegado tudo o que estava acontecendo. 

O delegado balançou a cabeça, concordando. (...)  Na mesma hora, o delegado passou a 
mão no telefone e ligou para um vereador (...). 

Do outro lado da linha, o vereador ouviu sem interromper um só instante. Foi para 
a prefeitura e pediu uma audiência ao prefeito.(...) O prefeito ouviu todos os tintins e foi 

procurar um deputado estadual do mesmo partido para contar o que havia. 
O deputado estadual (...) ligou para um deputado federal, pedindo uma providên-

cia urgente. O deputado federal ligou para o governador do estado, que interrompeu uma 
conferência para ouvi-lo. 

(...) e o governador voou até Brasília para pedir uma audiência  ao ministro. 
O ministro ouviu tudinho e, como já tinha reunião marcada com o presidente, 

aproveitou e relatou-lhe o problema. 
O presidente compreendeu a gravidade da situação e convocou uma reunião ministerial.  

CLÍMAX 
- é a parte mais emocionante 

da história. 
- é o ponto alto do conflito da 

história. 
- momento de tensão ou mis-

tério.  

“Bolem um presente criativo e que não custe nada", falou meu pai.  
— Foi aí que eu tive a idéia — continuou Bruno, abrindo a mochila e tiran-

do de lá um pequeno pacote.”  

Aliviado, o ministro procurou o governador e contou-lhe a solução. O governador então ligou 
para o deputado federal, que ficou muito satisfeito. Falou com o deputado estadual, que, na 
mesma hora, contou tudo para o prefeito. O prefeito mandou chamar o vereador e mostrou-

lhe que a solução já tinha sido encontrada. 
O vereador foi até a delegacia e disse a providência ao delegado. O delegado, 

contente com aquilo, chamou o guarda e expôs  a solução do problema. O guarda, na mes-
ma hora, voltou para a casa do pai do Xexéu e, depois de aceitar um café, relatou-lhe satis-

feito que o problema estava resolvido. 
O pai do Xexéu ficou alegríssimo e chamou o filho. 

DESFECHO 
 - é o final da história 

- pode ser um final feliz com o 
conflito resolvido ou não.  

Rafa começou a abrir o pacote. O silêncio era total.  
— Não acredito que você guardou esta foto, cara! Que idade a gente ti-

nha?  
— Mostra! Mostra!  

E a foto emoldurada de Bruno e de Rafa, quando tinham 6 anos de idade, 
foi passando de  mão em mão. O maior sucesso.  
— Puxa, Bruno. Só faltou uma coisa — disse Rafa.  

— O quê?  
— Um abraço, cara. Gosto de você! Bom fim de ano! 

Depois de ouvir tudo, o menino arregalou os olhos: 
– Aquele problema? Ora, papai, a gente já resolveu há muito tempo! 
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10
 cordão torcido que 

dá movimento ao 

pião. 

 
11

 pacote, porção. 

 
12 

tubo. 

 
13

 grande, intensa. 

 
14

 desviavam, se se-

paravam. 
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Vamos ler agora outro conto? 

A Barra de Chocolate 
Pedro Bandeira 

Acompanhado do Pisco, o cãozinho mais companheiro que um ga-

roto pode ter na vida, Cláudio voltava para casa, depois de uma partidi-

nha de futebol com os amigos. 

No caminho, lá estava a confeitaria. 

Beleza! Vitrina como aquela era mais bonito de ver do que vitrina 

de loja de brinquedos. Afinal, Cláudio já estava grande demais para brin-

quedinhos. O que ele gostava mesmo era de jogar bola. Bom, ele gostava 

também de empinar pipa, de videogame, de futebol de botão e poucas 

coisas mais. Tudo do mesmo jeito e do mesmo tamanho que ele gostava 

de... de chocolate! 

E ali estava a vitrina com bombons, caramelos e... enormes barras 

de chocolate! 

Ai, que vontade de comer chocolate! 

O preço estava ali mesmo, em etiquetas coladas nos doces. Uma 

fortuna! 

Cláudio revistou cuidadosamente os bolsos, mas já sabia o que iria 

encontrar lá: duas tampinhas de garrafa, um botão grande de casaco que 

ele pretendia esfregar bastante no cimento até ficar bem lisinho e entrar 

para o seu time de futebol de botão, uma fieira¹
0
 de jogar pião, um toco 

de lápis vermelho sem ponta, um soldadinho de plástico, um maço¹¹ de 

figurinhas para troca, uma bisnaga¹² quase vazia de cola para fazer pipa 

e quatro caroços de pitanga. Tudo eram coisas muito necessárias, mas 

não havia dinheiro. Nem um centavo. 

O menino fez uma força danada¹³ para ir embora. Mas, da mesma 

forma que seus olhos não desgrudavam¹
4
 das barras de chocolate, seus 

pés não queriam sair do chão. 

Ai, que vontade de comer chocolate! 

Mas, sem dinheiro, o que fazer? 

V O C A B U L Á R I O :  



 

15 
canto. 
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V O C A B U L Á R I O :  

Por que tudo que é bom é tão caro? Que nem aquele par de pa-

tins que o pai prometia comprar “quando suas notas fossem boas na es-

cola”. Daí, as notas do Cláudio ficaram ótimas e o assunto do presente 

foi adiado para “quando as coisas melhorarem...” 

– O que será isso de “coisas melhorarem”, Pisco? Ah, se eu pu-

desse comprar essa barra de chocolate, aí é que as coisas iam ficar bem 

melhores... 

Ao seu lado, Pisco não parecia nada interessado em chocolate. 

Coçava a orelha com a pata de trás e esperava calmamente, até que 

seu dono decidisse para onde ir. 

Dentro da confeitaria, Cláudio viu uma senhora abrir a bolsa e pa-

gar a conta na caixa. Pegou seu pacote, virou-se e saiu apressada. 

Mas o menino reparou que, quando a mulher remexeu na bolsa, 

uma nota tinha caído no chão. Mesmo dali, da entrada da loja, ele podia 

ver que era uma nota de alto valor, que dava para comprar várias barras 

de chocolate! 

Pelo jeito, só Cláudio tinha visto o dinheiro cair no chão. Ninguém 

mais tinha percebido. O homem que atendia no balcão estava entretido 

com seu trabalho e, de onde estava, a moça da caixa não podia enxer-

gar a nota caída. Nem o Pisco deu atenção. Bem, se a tal senhora tives-

se deixado cair um bom osso, a coisa seria diferente. Os cachorros pre-

ferem ossos a chocolate.  

“Dinheiro dos grandes!”, pensava o menino, olhando para a nota. 

“E ninguém está vendo. Acho até que dá pra comprar os patins com es-

sa grana. E ainda sobra para a barra de chocolate... Imagine, que mu-

lher distraída, pra deixar cair dinheiro assim e nem notar!” Com o rabo
15

 

de um olho, via a barra de chocolate, com nozes e mel, quietinha, ali na 

vitrina. Com o rabo do outro olho, lá estava a nota...  

Cláudio demorou só um segundo pensando nisso tudo e tomou 

sua decisão: em três passos, entrou na confeitaria, abaixou-se, pegou a 

nota e saiu correndo porta afora. 
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Mas aquele segundo de pensamento deveria ter sido longo demais. Olhou para os 

dois lados da rua e... nada da mulher que tinha perdido o dinheiro! 

– Cadê ela, Pisco? 

– Au, au! – respondeu o Pisco, feliz por correr junto com o dono. 

– Venha, Pisco! Acho que ela foi por ali! 

– Au, au! 

Cláudio virou a esquina. Tinha pouca gente na rua e nenhuma era a senhora com 

a bolsa e o pacote. 

Na sua mão, a nota enrolada parecia queimar-lhe a palma. 

“Se fosse a barra de chocolate, já estaria derretida...”, pensava ele. 

Mas, ao mesmo tempo, sua preocupação era outra: 

“Como é que uma senhora como aquela pode andar tão depressa? 

Pisco deu meia volta e disparou para o outro lado. 

– Ei, Pisco! Aonde você vai? Volte aqui! 

– Au, au! – latiu Pisco, parando na outra esquina, como se tivesse entendido o que 

seu dono procurava. Com a linguinha de fora, olhava para Cláudio. 

Cláudio correu e olhou para onde o cachorrinho latia. Lá ia a senhora com seu pa-

cote, andando rapidinho. 

– Dona! Espere um pouco! 

A mulher parou e olhou para trás. Achou meio estranho aquele menino e aquele 

cachorro correndo em sua direção. E, depois, ficou foi surpresa quando viu o garoto che-

gar e estender-lhe a mão. Dentro dela, havia uma nota meio amassada. 

– Dona, a senhora deixou cair este dinheiro no chão… 

A mulher parou, olhou e aceitou a nota com um belo sorriso de agradecimento: 

– Obrigada, menino – disse ela, enquanto procurava outra nota na bolsa. – Você 

merece uma recompensa! Por favor, aceite isto e compre alguma coisa para você. 

Cláudio chegou em casa feliz da vida. Os dedos estavam manchados de chocola-

te. Mas, no coração, estavam as marcas gostosas de um sentimento forte, mais intenso e 

doce que qualquer chocolate do mundo! 
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Vamos escrever um conto? 

Chegou a hora de praticar. Agora que vocês aprenderam um pouco sobre o conto 

e depois das histórias que lemos, que tal escrever um conto também? 

O conto “A Barra de Chocolate” de Pedro Bandeira vai te ajudar nesta missão. Na 

história, Cláudio toma a atitude certa ao devolver o dinheiro à senhora e ela, agradecida, 

recompensa Claúdio com uma quantia em dinheiro e ele finalmente pôde comprar sua tão 

desejada barra de chocolate. Agora é a sua vez de contar esta mesma história não pela 

visão de Cláudio, mas sim pela visão da senhora que perdeu o dinheiro. Qual será o moti-

vo de a senhora ter tanta pressa? O que será que ela pensou quando viu Cláudio corren-

do em sua direção? O que ela sentiu quando teve seu dinheiro devolvido? 

Você pode usar sua criatividade para responder todas estas questões sobre a se-

nhora que perdeu seu dinheiro. 

Todos os contos escritos pela classe serão publicados no blog da escola, em que 

todos poderão acessar, ler e compartilhar com os amigos. 

Para te ajudar, observe o quadro e tente preencher com os principais pontos da 

sua história. Caso tenha dúvida, não hesite em voltar ao conto original. No quadro, o início 

da história e também o clímax  já estão prontos, é só você continuar: 



 

TÍTULO - _____________________________________  
              Dê um título para o seu novo conto 

INTRODUÇÃO 

   Era um dia corrido para a senhora* __________ que precisava pas-
sar na confeitaria do Sr. Jorge para comprar o lanchinho da tarde para 
seus netos que iriam visitá-la.________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

CONFLITO/
COMPLICAÇÃO 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

CLIMAX 

A senhora __________ parou e olhou para trás. Achou meio estranho 
aquele menino e aquele cachorro correndo em sua direção. E, depois, 
ficou foi surpresa quando viu o garoto chegar e estender-lhe a mão. 
Dentro dela, havia uma nota meio amassada. 
   – Dona, a senhora deixou cair este dinheiro no chão…        
A senhora __________ parou, olhou e aceitou a nota com um belo 
sorriso de agradecimento: 
    – Obrigada, menino – disse ela, enquanto procurava outra nota na 
bolsa. – Você merece uma recompensa! Por favor, aceite isto e com-
pre alguma coisa para você.  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

DESFECHO 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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É hora da reescrita! 

 Agora que você escreveu a sua história, vamos observar se você compreendeu a 

estrutura do conto. Lembre-se de que o conto é formado pelas seguintes partes: introdu-

ção, conflito e complicação, clímax e desfecho. 

 Você seguiu corretamente a estrutura? Observe quais pontos você acertou e quais 

pontos você errou. Marque um X onde você errou u e um  onde você acertou.  

Estrutura do conto  

 
Meu conto está correto  

 
Meu conto está incorreto  

X 

INTRODUÇÃO  
 

- É o começo da história. 
 

- Nesse começo são apresenta-
dos os personagens, o lugar e o 
tempo em que se passa a histó-
ria.  

  

CONFLITO/COMPLICAÇÃO 
 

- É o problema apresentado 
dentro do conto.  
 

-  No “O Amigo Secreto” é con-
seguir um presente barato.  
 

- No “Um Problema Difícil” é en-
contrar a solução para o caso.  

  

CLÍMAX  
 

- É a parte mais emocionante 
da história. 
 

- É o ponto alto do conflito da 
história. 
 

- Momento de tensão ou misté-
rio.  

  

DESFECHO  
 

- É o final da história 
 

- Pode ser um final feliz com o 
conflito resolvido ou não.  

  



 

TÍTULO - A nota  
              Dê um título para o seu novo conto 

INTRODUÇÃO 

Era um dia corrido para a senhora* maria que precisava passar na 

confeitaria do Sr. Jorge para comprar o lanchinho da tarde para seus 

netos que iriam visitá-la.  Os netinhos dela se Chamavam Alice e Davi 

e eles gostavam muito de bolo de Chocolate e ela foi Comprar o bolo 

que eles tanto queriam Comer. Os netos dela eram muito queridos pe-

los avós e Já fazia muito tempo que eles não viam ela. Então avó es-

tava no caixa e pagou de repente quando ela estava saindo da Con-

feitaria Cli Cli pum! Um barulho só! a bolsa dela caiu de mancinho en-

tão ela recolheu a bolsa e saiu correndo como um furacão daqueles. E 

então o menino que estava passinhando viu aquela nota jogada ali e 

então pegou a nota e falou para o sei cachorro. 

 Cheire essa nota e me leve até quem perdeu francisco. Francisco 

Cheirou aquela nota e saiu perseguindo a dona da nota. senhora! se-

nhora! 

CONFLITO/
COMPLICAÇÃO 

CLIMAX 

 A senhora maria  parou e olhou para trás. Achou meio estranho aque-

le menino e aquele cachorro correndo em sua direção. E, depois, ficou 

foi surpresa quando viu o garoto chegar e estender-lhe a mão. Dentro 

dela, havia uma nota meio amassada. 

  – Dona, a senhora deixou cair este dinheiro no chão…       A senhora 

maria parou, olhou e aceitou a nota com um belo sorriso de agradeci-

mento: 

– Obrigada, menino – disse ela, enquanto procurava outra nota na 

bolsa. – Você merece uma recompensa! Por favor, aceite isto e com-

pre alguma coisa para você. Deu 3 moedas para o menino comprar o 

chocolate e o menino chegou em casa com as mãos lambuzadas de 

Chocolate  

DESFECHO 

A senhora Chegou em casa com um bolo de chocolate daqueles deli-

cioso os netinhos dela ficaram felizes Com o bolo e tambem se lambu-

zaram e 

 

Fim! 
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 Além da estrutura, no seu conto: 
 

 * O nome da maria e do cachorro do menino,  francisco, estão escritos com a letra 

inicial minúscula. O correto é: Maria e Francisco, pois todos os nomes devem começar 

com letra maiúscula. 
 

 * Algumas palavras no texto estão com letra maiúscula: Chamavam, Chocolate, 

Comprar, Comer, Confeitaria, Cheirou, Chegou e Com. O correto é só usar letra maiúscu-

la em nomes e no começo de frases.  Não esquecer de que a palavra senhora está come-

çando uma frase, então o correto é: Senhora! Senhora!  
 

 * No final de uma frase não se esqueça do ponto final: 

 - Então avó estava no caixa e pagou. De repente quando ela estava saindo da 

Confeitaria... 

 -  A bolsa dela caiu de mancinho. Então ela recolheu a bolsa...  

 - A senhora Chegou em casa com um bolo de chocolate daqueles delicioso. Os ne-

tinhos dela ficaram felizes...  
 

 * O correto é a avó e não somente avó.  

 

* As palavras mancinho, passinhando  e tambem deveriam estar escritas como: 

mansinho, passeando e também.  

 

Atividade extra! 

Com os contos reescritos e publicados no blog, esco-

lham dentre as histórias, qual é a preferida da turma e adap-

te para uma peça de teatro!  

Os alunos devem montar o cenário, separar o figuri-

no, escolher quem irá interpretar os personagens, ensaiar as 

falas e por fim apresentar o teatro para toda a escola.   

Ninguém ficará sem participar e o vídeo da peça tam-

bém será publicado no blog.  

 

 

Agora reescreva o seu conto e essa história será publicada no blog da escola. 


