
 

  
Coletânea de memórias com a plataforma Livros Digitais  

   
 

Com a plataforma Livros Digitais será proposta uma atividade de 

produção textual, a qual os alunos deverão textualizar e escrever 

memórias literárias. Dessa forma, pretendemos desenvolver a 
produção textual e domínio do gênero Memórias Literárias.  

Atividade do aluno: 
 
Tema: Coletânea de Memórias 

Duração: 2 aulas   

Disciplina: Língua Portuguesa 

Público-alvo: 7ª ano 

 

Objetivos: 

Ampliar o repertório sobre o gênero textual 

memórias literárias, ouvindo e escrevendo textos 

do gênero. 

Ler, ouvir, compreender e comentar textos com 

base nesse gênero. 

Diferenciar a linguagem oral da escrita, 

reconhecendo o valor de ambas. 

Planejar, produzir, retextualizar, revisar e publicar 

memórias literárias. 

Materiais: 

Laboratório de informática com acesso à internet 

para usarem a plataforma Livros Digital para a 

confecção da coletânea. 

 

Passo 1 

Tempo 50 minutos 

Descrição: 

Como atividade introdutória, forme uma roda de conversa e peça para que citem exemplos de 

histórias que pessoas mais velhas de suas comunidades e familiares contam. Em seguida, pergunte 

o que sabem sobre memórias literárias e em paralelo introduza os conceitos sobre o gênero.  

Como tarefa para casa, peça que eles recolham memórias das pessoas mais velhas da 

comunidade/família  e transcrevam as que considerarem mais interessantes. 

 

Passo 2 

Tempo 20 minutos  

Descrição: 

Inicie a aula propondo uma roda de conversa, com o objetivo de promover a discussão e um 

debate, objetivando ajudar na reflexão e melhor compreensão do gênero com base nas seguintes 

questões: 

 Como se sentiram ao ouvir as memórias? 

 Já tinham ouvido memórias/histórias semelhantes? 

 A história lembra alguma situação que já vivenciaram? 

 Perceberam as diferenças existentes entre a linguagem oral da escrita? (buscando 

mostrar a eles o valor de ambas) 

 Para que escrever memórias?  

 

Passo 3 

Tempo 30 minutos  

Descrição: 

Terminado o processo de revisão e textualização os alunos irão utilizar a plataforma Livros Digitais 

para montar o seu texto. Depois de revisados e publicados os alunos vão compartilhar os livros 

entre eles e a escola faz a impressão para montar uma coletânea que ficará disponível na sala de 

aula para todos que quiserem ler.  

 

Avaliação 

Acompanhar o processo de produção do livro 

digital, principalmente o entendimento sobre o 

que é memória literária, a pesquisa, compilação 

dos dados e produção textual. A avaliação se dá 

no desenvolvimento da atividade e no produto 

final que é o livro. 
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