
Como nosso texto pode ficar melhor? 

A dupla deve analisar o final produzido para o conto “O cachorro e a boa 

menina”. Para essa atividade, deve-se considerar que esse final ficará exposto 

no mural interativo em que os demais alunos da escola poderão ler e votar no 

final mais interessante. Vamos caprichar! 

Parte 1 - Vamos revisar o texto, respondendo às perguntas abaixo: 

Devemos analisar o que escrevemos e só depois marcar sim ou não.  

Aspectos a analisar  Sim  Não 

Nosso final manteve o cenário da história original (o caminho 
esquisito entre a casa da mãe e a casa da tia que a menina foi 
visitar) para garantir a coerência? 

   

Nosso final combina com o enredo da história original (uma 
menina que sempre tratava bem o cachorro da família e ele a 
ajudou no momento de necessidade, enquanto sua irmã o 
tratava mal e não teve o mesmo auxílio quando precisou)? 

   

Os personagens foram todos identificados em nosso final ou 
algum personagem aparece sem ser anunciado pelo 
narrador? 

   

Os personagens que utilizamos em nosso final apareceram na 
história original? Se não apareceram, estão apresentados de 
forma a completam o sentido do texto original?  

   

O ponto de vista da história original (narrador em terceira 
pessoa, com discursos diretos em alguns personagens) é 
mantido? 

   

No final que produzimos, há uma moral ou um ensinamento, 
como na história original, que termina com “Fazer o bem, não 
se olhar a quem. Fazendo a quem se lhe faz não é pecado e 
só tem o que se merece”? 

   

Os discursos diretos utilizam o travessão antes de cada fala?      

Quando usamos discurso direto (fala dos personagens), 
inserimos um novo parágrafo para ele? 

   

Os discursos diretos são antecipados pelos verbos dicendi 
(verbos de dizer, como: falou, disse)? 

   

Há dois pontos depois dos verbos dicendi?     



O discurso indireto, que é a história contada pelo narrador, 
está com verbos no passado? 

   

Há alguma palavra cuja grafia não conhecemos e precisamos 
de ajuda? 

   

 

Parte 2 - Reescrevendo e tornando o texto melhor e mais claro.  

Agora, reescrevam as partes para as quais responderam não. 

Depois, leiam a nova versão e, estando tudo certo, passem a limpo na folha 
adequada. 


