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PROJETO DE TEXTO 1 (MODALIDADE ORAL) 
 

1. Introdução 
 

Sua tarefa, junto com seu grupo, é a de construir uma versão para um assassinato que supostamente 

teria ocorrido em nosso campus com base nas pistas recolhidas com o uso dos QR Codes. Para tanto, 

vocês deverão elaborar uma simulação do crime feita com fotografias e gravação de áudio e apresentar 

oralmente essa simulação, assumindo o papel de promotores nesse momento.  

 

As seguintes perguntas devem ser respondidas ao longo da apresentação do trabalho para sustentar 

sua teoria: 

 

- Quem é a vítima? 

- Como morreu? 

- Quando morreu? 

- Por que morreu? 

 

2. Organizando as pistas 

 Com o uso de QR codes, vocês recolheram 10 diferentes pistas sobre o suposto assassinato. Qual o 

significado de cada uma delas? Que informações sobre o crime são apresentadas por elas? 

Pista 1 – 

Pista 2 – 

Pista 3 – 

Pista 4 –  

Pista 5 – 

Pista 6 – 

Pista 7 – 

Pista 8 – 

Pista 9 – 

Pista 10 – 

 

3. Apresentando os fatos em ordem cronológica 

Agora que vocês já organizaram as informações fornecidas pelas pistas, vocês precisam construir 

uma versão para o suposto assassinato. Imaginem que fatos teriam ocorrido antes, durante e após o crime. 

Para facilitar, vamos organizar esses fatos em cenas. Basta indicar o fato ocorrido durante a cena, 

informando também a data e local. 

  



Cena 01 – 

Data – 

Local -  

Cena 02 – 

Data – 

Local - 

Cena 03 – 

Data – 

Local - 

Cena 04 – 

Data – 

Local - 

Cena 05 – 

Data – 

Local - 

Cena 06 – 

Data – 

Local - 

Cena 07 – 

Data – 

Local - 

Cena 08 – 

Data – 

Local - 

Cena 09 – 

Data – 

Local - 

Cena 10 – 

Data – 

Local - 

Cena 11 – 

Data – 

Local - 

Cena 12 – 

Data – 

Local - 



Cena 13 – 

Data – 

Local - 

Cena 14 – 

Data – 

Local - 

Cena 15 – 

Data – 

Local - 

 

4. Organizando fotos 

Para cada uma das cenas apresentadas acima, vocês deverão fazer um registro em foto. Essas fotos 

deverão ser trazidas para a aula de Informática Educativa em versão digital para a elaboração do material 

de apoio a ser utilizado durante a apresentação oral do trabalho. Cada foto deve ser nomeada com o 

número da cena a qual ela se refere. 

Algumas regras sobre as fotos: 

1. Em todas elas as pessoas fotografadas deverão estar totalmente vestidas. Não poderão ser utilizados 

biquínis, maiôs, sungas, tops, etc. 

2. Em hipótese alguma poderão ser utilizadas armas de fogo, mesmo réplicas. O simples manuseio de 

uma réplica de uma arma é considerado crime pelas leis brasileiras. 

3. Se vocês forem utilizar uniformes, qualquer emblema de identificação do colégio e / ou da série deverá 

ser retirado. Da mesma forma, o campus não poderá ser diretamente identificado nas fotos. 

4. As fotos deverão ser editadas de modo a ocultar os rostos de menores de idade que apareçam nas 

mesmas.  

5. Nenhuma foto das cenas poderá ser divulgada e/ou publicada em redes sociais, blogs ou outro tipo de 

ambiente on-line. Também não poderão ser compartilhadas por e-mail ou mensagens de whatsapp. Elas 

só poderão ser utilizadas para o trabalho de Português. 

 

 

5. Respondendo às perguntas 

 

- Quem é a vítima? 

- Como morreu? 

- Quando morreu? 

- Por que morreu? 

 


