
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS/ LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ESCOLA:___________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):_______________________________________________________________ Nº _______ 

6º ANO ____ PROFESSORA:_______________________________________    DATA: ____/____/2021   

 

BOA TARDE PESSOAL!  AQUI ESTÁ UMA BREVE EXPLICAÇÃO E DEFINIÇÃO BEM 

SIMPLIFICADA DO CONTEÚDO SOBRE NARRAÇÃO. PEÇO QUE LEIAM COM ATENÇÃO 

TODAS AS INFORMAÇÕES. ESTAS FOLHAS NÃO PRECISAM SER DEVOLVIDAS NA ESCOLA. 
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(https://youtu.be/bVeQLpuBpDc) 

 
Habilidades trabalhadas: (EF35LP26) e (EF67LP30). 

 
NARRAÇÃO E ELEMENTOS DA NARRATIVA 

 

O que é Narração? 

É um tipo de texto que se dedica a contar uma história fictícia (histórias inventadas), ou podem ser escritas 

histórias verídicas (baseados em fatos reais). 

Os textos narrativos podem ser: romance, novela, conto, crônica e fábula. 

 

O que é Narrador? 

É aquele que conta a história. 

Este narrador ele pode ser: 

 Narrador Personagem; 

 Narrador Observador e,  

 Narrador Onisciente. 

 

O que é um Narrador- Personagem? 

É aquele que participa da história. A história será narrada em 1º pessoa. 

Exemplo: “Estava andando pela rua quando de repente tropecei em um pacote embrulhado em jornais. 

Peguei-o vagarosamente, abri-o e vi surpreso, que lá havia uma grande quantia em dinheiro.” 

 

O que é um Narrador- Observador? 

É aquele que apenas narra o que vê, ou o que ouve e não participa dos fatos. A história é narrada em 3º 

pessoa. 

Exemplo: “João estava andando pela rua quando de repente tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. 

Pegou-o vagarosamente, abriu-o e viu surpreso, que lá havia uma grande quantia em dinheiro.” 

 

O que é um Narrador Onisciente? 

É aquele que não participa da história, mas tem total conhecimento das personagens, até mesmo dos seus 

pensamentos e faz intervenções com comentários. A história também é narrada em 3º pessoa. 

Exemplo: “Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos do seu filho, 

Paulinho, seis anos, olhavam-na com um ar de superioridade. Não era para menos. Afinal o garoto até aquela 

idade, imaginem, se limitava a brincar e ir à escola.” 

 

Os elementos da narrativa 



 

Os textos narrativos podem apresentar cinco elementos que são característicos desse tipo textual. 

 Personagens; 

 Narrador; 

 Espaço; 

 Tempo e  

 Enredo. 

 

Personagens- São os seres reais ou fictícios que participam da história. 

 

Enredo- É um elemento fundamental para a narrativa. Trata-se do conjunto e a sequência de fatos que 

acontecem dentro de uma história. 

 

Espaço- É o lugar onde a história acontece. 

 

Tempo- É o momento e está relacionado a passagem das horas, dos dias, meses, anos, ou seja, o período em 

que a história se passa. 

 

Narrador- É aquele que conta a história. 

 

Exemplo de texto narrativo 

 

TÍTULO:                                  MEU PRESENTE FAVORITO 

 

No meu aniversário ganhei um skate do meu pai. Minha mãe não gostou muito porque ela acha 

perigoso andar de skate, mas meu pai nem ligou e comprou. Amei o presente. Ele é todo preto com rodas 

douradas. Não é de madeira é de plástico resistente.  

Nos primeiros dias não pude andar com ele, minha mãe não gostava. Ela dizia: 

__ Você só vai andar de skate quando seu pai comprar os equipamentos de segurança! 

Eu implorava para ela: 

__ Ah mãe, deixa! Eu tomo cuidado! 

Como minha mãe não deixava, levei o skate para meu quarto. 

Uma semana depois, não aguentava mais esperar, então comecei a andar de skate dentro do quarto, 

só que acabei escorregando e caí. Foi o maior barulho! 

Minha mãe escutou e perguntou: 

__ O que aconteceu aí menina? 

Respondi: 

__ Nada não, caí da cadeira. 

Não contei a verdade para ela, porque fiquei com medo que brigasse comigo. 

Dois dias depois, meu pai trouxe os equipamentos de segurança. Então eu disse a minha mãe: 

__ Ufa! Até que enfim! 

 

OBSERVE: O texto acima é uma narrativa e nele estão inseridos os Elementos da Narração. 

 

Tempo: Uma semana depois..., dois dias depois... 

Espaço: quarto. 

Personagens: mãe, pai, menina. 

Narrador: personagem (1ª pessoa). 

Enredo: O presente favorito que o menino ganhou de aniversário do pai. A espera da compra dos 

equipamentos, o uso do skate escondido no quarto, etc. 
 

Tipos de personagens 

Protagonistas- São destaques da narrativa, ocupam o lugar principal da história. 

Antagonistas- São os adversários dos protagonistas (o vilão). 

Secundários- São personagens menos importantes, onde aparecem poucas vezes no decorrer da história. 


