
Professora: Elaine Luz 

Roteiro para produção de texto 

Título  Deve ficar centralizado na linha. Use sua criatividade. O                                           

                           título chama a atenção do leitor. 
 

Início  1º Parágrafo (Deixar espaço a partir da margem. Começar a frase com letra maiúscula). 

                      
        Quando?                             Onde?                          Quem? Nome 
 

 

 

 

 

Meio 2º Parágrafo (Deixar espaço a partir da margem. Começar a frase com letra maiúscula). 

              O que? Como?     

                                                   O que aconteceu? Um problema? Dê detalhes. 

 

 

Fim      3º Parágrafo (Deixar espaço a partir da margem. Começar a frase com letra maiúscula e não                    

                                              Conclusão 

                  Como se resolveu?       

 

 

 

 

Era uma vez... (para contos) 
Certo dia... 
Em um dia... 
Em uma manhã... 
Um tempo atrás... 
Há muitos anos... 
Numa festa... 
Em um belo dia... 

em uma floresta... 
em uma cidade... 
em um castelo.... 
em um deserto.... 
em uma casa... 
em um parque... 
em uma escola... 
em uma praia... 

Nome do personagem. 
Características físicas: Bonita, 
feia, loira, morena, alta, baixa 
e etc. 
Características não físicas: 
legal, divertido, triste, 
malvado, bondoso, esperto  e 
etc. 

Depois... 
Então... 
Em seguida... 
Entretanto... 
A partir daí... 
Quando... 
Porém... 
Até que... 

E assim... 
Finalmente... 
E foi assim que... 
Por isso... 
E depois disso... 
Portanto... 
E viveram... 
Depois desse dia... 

colocar a palavra “FIM” no término do texto.) 
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      Que cuidados ter ao produzir o seu texto 

Atenção! 

 

 

 

Leia a proposta com atenção e organize suas ideias, pense primeiro o que você quer 
escrever. 

 

      

                                                       

 
      Faça o uso da pontuação adequadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Revisando o seu texto! 

1. Você usou letra legível? Caprichada? 

2. Você deu um título bem criativo ao texto e colocou-o no meio da linha? 

3. Você usou o parágrafo corretamente? Deixou o espaço de um dedo a partir da margem? 
Mantendo o mesmo espaço no início de todos os parágrafos? 

4. Utilizou letra maiúscula no início dos parágrafos e em nome de pessoas, ruas, cidades e etc.? 

5. Utilizou dois pontos  para anunciar a fala de algum personagem e usou o parágrafo e travessão 
na fala do personagem? 

6. Fez uso da pontuação correta no seu texto?  

7. Seu texto tem início, meio e fim? 

8. Escreveu as palavras corretamente? Em caso de dúvidas consulte um dicionário.  

Mantenha sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos. 

 

Cuidado com a repetição de palavras, substitu-as por outras palavras com o mesmo 

significado. 

Inicie o parágrafo, nomes de pessoas e lugares, sempre com letra maiúscula. 

De acordo com as regrinhas da língua portuguesa, antes de “P” ou “B” devemos usar 

a letra “M”. Em outras palavras, com outras consoantes, usamos a letra “N”. 


