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Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a 

vida. A música embala, as artes visuais animam, as artes vivas (como a 

dança e a arte de representar) entretêm. A primeira, porém, afasta-se da 

vida por fazer dela um sono; as segundas, contudo, não se afastam da vida 

- umas porque usam de fórmulas visíveis e portanto vitais, outras porque 

vivem da mesma vida humana.  

Não é o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance é uma história 

do que nunca foi e um drama é um romance dado sem narrativa. Um 

poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que 

ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso. 

Fernando Pessoa 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/fernando_pessoa/


PROGRAMA DE INCENTIVO À ESCRITA E PRODUÇÃO LITERÁRIA 

 

CONHEÇA AS MATRIZES DO PROGRAMA 

O programa visa incentivar a Literatura em Mato Grosso e aprimorar os conceitos de 

escrita e leitura em crianças que se familiarizam com o ramo de criação literária. 

O programa desenvolverá: 

Conteúdos gerais 

Traços característicos de textos narrativos 

• Enredo, personagem, foco narrativo, tempo, espaço 

• Estudos de gêneros textuais 

• Gêneros textuais narrativos e suas situações de comunicação 

• Estudos linguísticos 

• Noção de tempo verbal, modo subjuntivo na narrativa, subjuntivo e os verbos regulares, 

articuladores temporais e espaciais 

• Substantivo, adjetivo, pronomes pessoais, formas de tratamento, verbo, advérbio 

• Sinônimos e antônimos 

• Uso dos “porquês” 

• Variedades linguísticas 

Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 

Leitura, produção e escuta de textos narrativos em diferentes situações de comunicação 

• Interpretação de texto literário e não literário 

• Fruição 

• Situacionalidade 

• Coerência 

• Coesão 

• A importância do enunciado 

• Produção de síntese 

• Produção de ilustração 

Roda de leitura oral 

Roda de conversa 

 

HABILIDADES 
Espera-se que, tendo como referência principal a tipologia narrativa, em situações de 

aprendizagem orientadas por projetos de leitura e escrita e centradas em histórias, romances, 

contos, crônicas e outros gêneros de tipologia predominantemente narrativa, os estudantes 

desenvolvam as seguintes habilidades: 

 Saber procurar informações complementares em dicionários, gramáticas, 

enciclopédias, internet etc. 

 Selecionar textos para a leitura de acordo com diferentes objetivos ou interesses 

(estudo, formação pessoal, entretenimento, realização de tarefas etc.) 



 Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 

 Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações 

interligadas 

 Inferir e reconhecer elementos da narrativa 

 Analisar narrativas ficcionais: enredo, personagem, espaço, tempo e foco narrativo 

 Produzir texto com organização narrativa 

 Etapas de elaboração e revisão da escrita 

 

 


