


Caro aluno,
em tuas mãos está a nau do teu 
destino. Cabe a ti encaminhá-la a 
porto seguro e feliz.
Entrego-te este livro como farol 
que iluminará os teus caminhos 
até o cais da sabedoria.

Com afeto,
Vladimir
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Bastian olhou para o livro.
“Gostaria  de saber”,  disse  para si  mesmo, “o que se

passa dentro de um livro quando ele está fechado. É claro
que lá dentro só há letras impressas em papel, mas, apesar
disso, deve acontecer alguma coisa, porque quando o abro,
existe ali uma história completa. Lá dentro há pessoas que
ainda não conheço, e toda a espécie de aventuras, feitos e
combates  –  e  muitas  vezes  há  tempestades  no  mar,  ou
alguém vai a países e cidades exóticos. Tudo isso, de algum
modo,  está  dentro  do  livro.  É  preciso  lê-lo  para  saber,  é
claro. Mas antes disso, já está lá dentro. Gostaria de saber
como...”

E, de repente, sentiu que aquele momento tinha algo de
solene.

Endireitou-se  no  assento,  pegou  o  livro,  abriu-o  na
primeira página e começou a ler...

Trecho de A História Sem Fim, de Michael Ende.
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CAPÍTULO 1: FÁBULA                                                                                              

O Urso e as Abelhas, de Esopo

Um urso topou com uma árvore caída que servia  de depósito  de mel  para um
enxame de abelhas.  Começou a  farejar  o  tronco  quando uma das  abelhas  do enxame
voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no
urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a

arranhar o tronco com as garras na esperança de
destruir o ninho. A única coisa que conseguiu foi
fazer o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu
a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou
de cabeça num lago.

Moral: Mais  vale  suportar  um  só  ferimento  em
silêncio  que  perder  o  controle  e  acabar  todo
machucado.

NAS FÁBULAS, os personagens podem ser:

PESSOAS          ANIMAIS         COISAS

►Os NOMES dos personagens geralmente coincidem com as suas características ou com
a sua ocupação. Assim, o fazendeiro se chama  Fazendeiro; a raposa,  Raposa; o rapaz que
cuida de ovelhas, Pastor.

1.  Contos  como  “O  Urso  e  as  Abelhas” são  conhecidos  como  fábulas.  Os  mais
famosos escritores de fábulas foram Esopo e Fedro. Esopo viveu na Grécia Antiga e
Fedro nasceu na Macedônia, mas viveu longos anos no Império Romano. Na Grécia
e  em  Roma,  os  pais  e  professores  costumavam  usar  as  fábulas  para  ensinar  as
crianças a se comportar. Por exemplo, “O Urso e as Abelhas” ensina as crianças a ter
auto-controle e paciência nos momentos de dificuldade.



GRAMÁTICA 1: SUBSTANTIVOS                                                                          

Leia a frase:

Um urso topou com uma árvore.

1. Na frase que você acabou de ler há 6 palavras.
2.  As palavras  destacadas (urso e  árvore)  indicam coisas  que existem:  dois
seres diferentes.
3. As palavras que dão nome aos seres (pessoas, animais, plantas, lugares,
etc.) são chamadas de SUBSTANTIVOS.                                      

NAS FÁBULAS, vejamos alguns exemplos de SUBSTANTIVOS:

HOMEM         RAPOSA         ÁRVORE

                 LEÃO                                         ABELHA                                       VEADO

►Todas essas palavras dão nome a seres.
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CAPÍTULO 4: DESCRIÇÃO DE OBJETOS                                                            

QUANDO DESCREVEMOS OBJETOS, devemos focar nestes tópicos:

TÓPICOS

A. Cor

B. Tamanho

C. Forma

D. Textura

E. Idade (tempo)

F. Material

G. Características

Leia a descrição das cadeiras Luís XVI:
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Ilustração 1: Cadeira Luís XVI

O estilo  de cadeiras Luís  XVI procura imitar o  estilo clássico,  das
grandes colunas dos templos antigos. As pernas das cadeiras imitam
colunas;  com  os  pés  retos,  estreitando  em  direção  ao  chão,
assemelhando-se mais a suportes. Quando há suporte para os braços,
são curvos ou canelados.

As cadeiras são bem menores que as do tempo de Luís XV: costumam
medir  em  torno  de  96  centímetros.  O  espaldar apresenta  formas
ovais, retangulares ou arredondadas. O estofamento é feito em sedas
listradas, estampadas, com motivos florais ou ainda em tecidos lisos.  

O estofado cria o conforto da peça, tornando-a macia e agradável. Na
França, costumava-se utilizar a faia para fabricar as cadeiras Luís XVI:
uma madeira firme e apropriada para a pintura. Comumente, pinta-
se as madeiras de branco, dourado ou cinza.  As cadeiras Luís XVI
surgiram no século XVIII e até hoje são admiradas por sua beleza e
simplicidade.

Texto adaptado do blog História, Decor e Arte



OS SEIS ELEMENTOS DA NARRATIVA

AGENTE QUEM?

AÇÃO O QUÊ?

TEMPO QUANDO?

LUGAR ONDE?

MOTIVO (OU CAUSA) POR QUÊ?

MODO COMO?

                                                              EXERCÍCIOS                                                             
1. Pensando nos seis elementos da narrativa, releia o mito de Teseu e o Minotauro
e identifique no texto esses elementos.

A. Agente: ________________________________________________________________

B. Ação: __________________________________________________________________

C. Tempo: ________________________________________________________________

D. Lugar: ________________________________________________________________

E. Motivo (ou causa): ______________________________________________________

F. Modo: _________________________________________________________________

Às vezes,  na vida,  precisamos da habilidade de recontar uma história.  Por isso,
vamos pensar em como...

… ABREVIAR UMA NARRATIVA.

A melhor  maneira  de  fazer  um curto  relato  é  focar  nos  seis  elementos  básicos
listados acima: quem, o quê?, quando, ondem, por quê? e como. Chamamos a isto
de RESUMO. Às vezes, a parte mais difícil da tarefa é decidir quais elementos da
história são os mais importantes - as ações-chave da narrativa.
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CAPÍTULO 8: NARRATIVA HISTÓRICA                                                               

Modelo de Narrativa Histórica

Invasão Holandesa na Bahia

(1624-1625)

   A NARRATIVA HISTÓRICA tem três características principais:

A narrativa histórica nos conta sobre um importante evento do passado.
Muitas vezes é utilizada em momentos de celebração, como a narrativa
da Proclamação da Independência do Brasil, que é contada no dia 07 de
Setembro.
Como a  Fábula  e  a  Narrativa  Mítica,  a  narrativa  histórica  pode  nos
ensinar uma lição de vida.



GRAMÁTICA 6 – ANÁLISE MORFOLÓGICA

Na ANÁLISE MORFOLÓGICA, as palavras são analisadas de acordo com a classe
gramatical a que pertencem. Até aqui, conhecemos duas classes gramaticais:

Você já aprendeu a fazer a análise morfológica dos substantivos. Agora, veja como é
feita a análise dos artigos.

O menino estava correndo. 

Análise morfológica do artigo 'O' – Artigo / definido / masculino / singular.
         Classe  /  Subclasse / Gênero /   Número 

A gramática  do  Português  divide  as  palavras  em  10  classes  diferentes.  Você  já
aprendeu 2! As outras são:

3. ADJETIVO 4. NUMERAL 5. PRONOME 6. VERBO 7. ADVÉRBIO 
8. PREPOSIÇÃO 9. CONJUNÇÃO 10. INTERJEIÇÃO

MEMORIZE-AS!
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1. ARTIGOS DEFINIDOS e INDEFINIDOS
(o, a, os, as)     (um, uma, uns, umas)

2. SUBSTANTIVOS COMUNS e PRÓPRIOS

                CONCRETOS
                   ABSTRATOS

               COLETIVOS



ESCRITA DESCRITIVA

Descrição com detalhes específicos e claros

Isto auxilia o leitor a visualizar melhor o que está sendo descrito.

Veja os exemplos:

a. Detalhes vagos: “Phaia não era uma porca comum.”
Detalhes  específicos:  “A  porca  selvagem  de  Krommyon,  a  quem  
chamavam de Phaia, não era uma besta comum, mas uma criatura feroz, de  
grande estatura.” (Plutarco)

b. Detalhes vagos: “Havia um caixão com uma arma ao lado.”
Detalhes  específicos:  “Encontraram  um  caixão  de  um  homem  muito  
alto; ao lado do caixão repousavam uma lança de bronze e uma espada.”  
(Plutarco)
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ANÁLISE MORFOLÓGICA: ADJETIVOS

Vamos aprender a fazer a análise morfológica dos adjetivos.
E o que é um adjetivo?

Adjetivo: é a palavra adjunta (que está próxima) ao
substantivo e que lhe acrescenta uma qualidade.

***

Como se faz a análise morfológica de um adjetivo? Veja o exemplo abaixo.

ANÁLISE MORFOLÓGICA

Bonita: adjetivo, gênero feminino, número singular, grau normal.

ATENÇÃO: o grau do adjetivo se divide de uma maneira diferente do grau do
substantivo. Enquanto o grau do substantivo se divide em normal, aumentativo e
diminutivo, o grau do adjetivo se divide em normal, comparativo (de igualdade,
de superioridade e de inferioridade) e superlativo (relativo e absoluto).
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Estava uma bonita manhã.

Ou seja, você deve começar por indicar a  classe a que pertence a
palavra  (neste  caso,  adjetivo),  em  seguida  indicar  o  gênero,  o
número e o grau.


