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COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 
DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS E LITERATURAS 
 
Chefe de Departamento: Elisa Vieira 
Coordenadores: Luiz Guilherme e Priscila 
Professores: Luiz Felipe e Raquel  

Estudante: _________________________________________________________________________ Turma: ____________ 

 

PLANEJAMENTO DE TEXTO 

 

 Após ler e interpretar várias fábulas, agora é a sua vez de criar uma com base nas discussões que tivemos 

sobre o gênero. Você deve inventar uma fábula a partir de um dos provérbios africanos trabalhados na aula de 

inglês. O provérbio será a moral do seu texto. 

Orientações: 

1. Escolha um dos provérbios trabalhados.  

2. Se é um provérbio africano, você deve estar atento à escolha do cenário e dos personagens. 

3. Escreva uma primeira versão do seu texto e revise-o: tente lê-lo pensando em como será 

compreendido por outras pessoas, atente para a ortografia e a correção gramatical do seu texto, 

pense se ele traz todas as informações necessárias e se é atraente ao leitor. 

4. Após a reescrita do seu texto, você deverá ilustrá-lo de forma coerente. 

5. Após a revisão dos colegas, seu texto será publicado na antologia digital de fábulas da turma. 

6. A turma deverá votar pela melhor capa e pelo melhor título para o livro. 

 

Provérbio 
Escolhido 

 

Explicação do 
provérbio 

 

Personagem 1  

Características 
físicas e 

psicológicas do 
personagem 1 

 

Personagem 2  

Características 
físicas e 

psicológicas do 
personagem 2 

 

Outros 
personagens 

 

Características 
físicas e 

psicológicas dos 
outros 

personagens 
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Espaço  
 

Tipo de narrador 
(1ª ou 3ª pessoa) 

 

Registro (formal 
ou informal) 

 

RESUMO DA 
HISTÓRIA: 

Situação Inicial 

 

RESUMO DA 
HISTÓRIA: 
Problema 

(complicação) 

 

RESUMO DA 
HISTÓRIA: 
Desfecho 

 

 

Versões dos provérbios africanos:   

 

 1. A história é escrita pelos vencedores.  

2. Pau que nasce torto nunca se endireita.  

3. A desculpa do amarelo é comer barro.  

4. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

5. A única coisa que funciona bem de cabeça quente é o palito de fósforo. 

 6. O seguro morreu de velho.  

7. Quem tira a camisa do boi, sem a sua fica.  

8. Os melhores perfumes estão nos menores frascos.  

9. É melhor ser forte um dia do que fraco a vida toda.  

10. É o olho do dono que engorda o gado.  

11. Não culpe o grupo pela ação de um indivíduo. 

  

 

  

  

  


