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PLANIFICAÇÃO E TEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Como fazer um plano de trabalho para escrever um texto narrativo 

Antes de começares a escrever 

Faz o teu plano de trabalho, registando, numa folha de rascunho, os 

elementos necessários a uma história bem construída: 

Organizar ideias: 

O que dizer na introdução? 

 

- o nome das personagens, a relação entre elas e a situação inicial 

em que se encontram; 

- onde se passa a história; 

- quando se passa a história. 

 

O que dizer no desenvolvimento? 

 

- as ações realizadas pelas personagens, por ordem, fazendo a 

ligação entre elas 

- diálogo (decide quem deve falar e o que deve dizer). 

 

O que dizer na conclusão? 

 

- o desenlace da história, ou seja, como tudo acabou, referindo o que 

aconteceu às personagens. 

Enquanto escreves 

 

• Articula ideias: 

- faz a ligação entre as diversas partes da história, escolhendo 
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palavras apropriadas e variadas: então, mas, entretanto, naquele 

momento, daí em diante, de repente ... (evita usar insistentemente 

depois). 

 

• Organiza o texto: 

 

- divide o texto em parágrafos (faz-se parágrafo quando se muda de 

assunto); 

 

- não escrevas frases demasiado longas, porque são mais difíceis de 

construir e de pontuar; 

-liga as frases, escolhendo e variando as palavras: quando, porque, 

mas, por isso, porém, contudo, além disso, ... (evita usar 

insistentemente… e… ). 

 

• Respeita as regras da escrita: 

 

- evita os erros ortográficos;  

- faz a pontuação correta; 

- marca os parágrafos.  

 

Depois de teres escrito o texto. Relê-o e faz todas as correções que 

julgares necessárias. 

 

Verifica se: 

- as margens do papel foram respeitadas; 

- a caligrafia está legível; 

- se o texto tem boa apresentação. 

- se necessário, passa o texto a limpo. 
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REVISÃO DO TEXTO 

 

 

Relê o texto que escreveste e faz as correções necessárias, 

observando os seguintes aspetos 

SIM NÃO 

1. O meu texto faz sentido?   

2. Falta algum dado importante para a sua 
compreensão? 

  

3. Organizei o texto em parágrafos ( 

assinalados com espaço inicial) e períodos? 

  

4. Fiz a pontuação das frases?   

5. As frases estão devidamente articuladas?   

6. Evitei a repetição dos conectores e e depois?   

7. Usei frases de tipo variado?   

8. Os tempos verbais são adequados?   

9. Evitei erros ortográficos, de acentuação ou de 

translineação? 

  

10. Evitei repetir palavras desnecessariamente?   

11. Usei um vocabulário variado e expressivo?   

12. Utilizei adjetivos e advérbios?   

13. A minha caligrafia é clara?   

14. Respeitei as margens da página?   

15. Atribuí um título sugestivo ao meu texto?   

 


