
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ FILOMENA RABELO 

LÍNGUA PORTUGUESA: 15ª SEMANA: QUARENTENA 

Professora: Andreia L. Donatti                                 7ºs ANOS                Que todos fiquemos bem! 

 

Treze Tílias, 15 de julho de 2020 
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Crie uma narrativa em que uma família estava em isolamento por causa do corona vírus, no 

Brasil, e a máscara de oxigênio guardada para uma emergência some. Uma das personagens 

chama Sherlock Holmes e seu ajudante Watson para resolverem o mistério. 

Siga as informações abaixo: 

Sherlock é procurado para tentar resolver um caso de mistério. Durante a quarentena (corona 

vírus), no Brasil, na casa da família Garcia, houve o sumiço de uma máscara de oxigênio que a 

família mantinha guardada para um caso de emergência, principalmente por ter uma idosa de 83 

anos junto no isolamento. O isolamento acabou, mas antes de voltar para minha casa, chamei 

Sherlock e seu ajudante Watson para desvendar o sumiço. 

Família: vovó Alba – 83 anos, tio Ângelo- 60 anos, Tia Nanci- 55 anos, Prima Deise- 30 anos, primo 

Jean – 22 anos, eu- 16 anos, minha irmã Jade – 8 anos. 

Outros personagens – investigador Sherlock Holmes e seu ajudante Watson 

Podem incluir mais personagens, desde que não estivessem junto da família Garcia no isolamento 

durante a quarentena. 

Crie a narrativa de mistério, levando em consideração os elementos da narrativa (introdução, 

desenvolvimento, conclusão) – apresentação inicial dos personagens a partir da situação inicial 

da narrativa, um conflito que gera todos os fatos da narrativa, fatos que vão se desenrolando a 

partir do conflito, até chegar na situação que gera o desfecho da história, e o desfecho (como acaba 

a história, quem pegou a máscara de oxigênio, o que aconteceu a partir da descoberta). Perceba 

que o(a) narrador(a) é o(a) personagem principal. 

Não está estipulado o mínimo de linhas, mas há o mínimo de conteúdos da narrativa, conforme 

descrito à cima. 

 

As coisas podem estar confusas lá fora, mas, 

no lugar de temer, vamos nos encher de 

esperança e acreditar que tudo isto nos 

deixará mais fortes e unidos. 
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