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 TEMPO DE AULA: 50 min
 ACOLHIMENTO
 CONTEÚDO: Crônica
 GÊNEROS TEXTUAIS: Crônica, repente, poesia, canção
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Compreensão da

função e da estrutura da crônica
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questão para fixação
 DESCRITOR(ES) A SER(EM) ALCANÇADO(S):
 D 12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA



Agora, é sua vez de se tornar um cronista! Aí vão umas dicas para você
elaborar uma excelente crônica.

Titulo sugestivo: o título tem que chamar a atenção do leitor. O que ele
sugere? Apenas pelo titulo já dá para inferir o assunto da crônica?

Cenário curioso: eleve seu pensamento e imagine as pessoas com quem
você convive, os lugares que frequenta, quais os assuntos que circulam no
lugar onde você vive e, principalmente, o que tenha ocorrido no dia a dia
que mais lhe chamou atenção.
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Foco narrativo: você deverá escolher qual será o seu ponto de
vista a apresentar. Escreverá em 1º pessoa (eu vi, eu senti) ou
será autor personagem? Ou vai escrever na 3º pessoa (eles
sentiram, ele fez)?

Personagem: deverá determinar o número de personagens que
haverá em sua crônica. Serão reais ou feitos da imaginação?
Poderá você ser uma delas?
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Enredo: será feito a partir de um fato narrado de um episódio banal
do dia a dia? Descrição narrada de que forma?

Tom: poético, humorístico, irônico ou reflexivo.

Tempo: jamais deverá esquecer que a crônica acontece em um curto
espaço de tempo, poderá ser em minutos, horas...

Desfecho: como será o final da sua crônica? Aberto, surpreendente
ou conclusivo?
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Analise os itens quanto às características da crônica.
I. Gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos
históricos em ordem cronológica.
II. Publicada em jornal ou revista, destina-se à leitura
diária ou semanal, pois trata de acontecimentos
cotidianos.
III. Obra de ficção do gênero narrativo, apresenta
narrador, personagens, ponto de vista e enredo.
IV. Gênero que se define por sua pequena extensão, é
mais curto que a novela ou o romance, apresentando
uma estrutura fechada.
V. Tipo de texto que se caracteriza por envolver um
remetente e um destinatário, geralmente é escrito em
primeira pessoa.


