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BOAS PRÁTICAS

Nome da escola: E.E. Profº. Cid de Oliveira Leite
Nome da ação/prática: Produção de minicontos
Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa
Objetivo: Conhecer o gênero miniconto e compará-lo com o conto, a fim de estabelecer
semelhanças e diferenças entre eles. Capturar imagens cotidianas e organizá-las em uma
narrativa; produzir um miniconto utilizando a ferramenta Movie Maker e organizar um
festival de minicontos em vídeo.
Público Alvo: Alunos dos sétimos anos do Ensino Fundamental.
Quantidade de alunos participantes: Todos os interessados
Breve descrição da ação.
Após breve discussão sobre ações cotidianas da vida de cada aluno, os alunos foram
apresentados ao gênero miniconto multimodal por meio de atividades interpretativas. A
partir da reflexão acerca da coexistência da imagem, do verbal, das cores, do
movimento das formas, dos sons e lugares em um mesmo texto é que o aluno será capaz
de ter uma noção do miniconto multimodal enquanto enunciado que comporta um
estilo, um conteúdo temático e uma estrutura composicional específicos.
Em seguida, os alunos assistirão a um curta que retrata o cotidiano de um jovem, assim,
durante, aproximadamente, três dias, observarão também o próprio cotidiano, a fim de
encontrarem temas e imagens (fotografias) para embasarem a produção textual.
Depois da produção, a etapa seguinte será a editoração da versão final do miniconto
multimodal no Movie Maker.

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções
escritas, etc)
Como o projeto ainda não está concluído, seguem alguns dos minicontos produzidos até
o momento.
Futebol
- Pai, gostou do meu gol de cabeçada?
- Adorei, filho, que pena que foi contra.
(Aluno: Enzo Abreu Di Santo, 7ºA)
- Pai, você viu? Eu desviei muito bem das bolas!
- Eu vi, filho, mas infelizmente você era o goleiro.
(Aluna: Rafaela Regina Zambrana, 7ºA)
Cor do amor
- Mãe, o vermelho simboliza o amor?
- Sim, mas por que essa pergunta?
- É que... Minha prova de hoje está transbordando amor!
(Aluna: Raica Solidade Silva, 7ºA)
O que te deixa feliz?
- Qual é a coisa que você mais gosta, que te deixa feliz e é muito importante para você,
que não viveria sem?
- Difícil... Acho que... Não sei... Lembrei de algo! É nada mais, nada menos que
comida!
(Aluna: Yasmin Fujisawa Ferreira, 7ºB)

Um dia, eu senti uma sensação profunda, passou um tempo e descobri que era fome.
(Cauan Luis Abbade, 7ºB)

