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Alice Cardoso V. Arcaro – Reescrita “O mistério da caixa vermelha” 

Uma caixa vermelha largada no asfalto, um homem indo para o seu trabalho que 

viu a caixa, então, logo resolveu abri-la. Porém a caixa voou. 

Uma mulher estava passeando com o seu cachorro e a viu. Ela abriu a caixa e 

quando viu o que tinha dentro ela sorriu e fechou a caixa e deixou no mesmo 

lugar e saiu. 

Um velhinho estava sentado no banco da praça e avistou a caixa, quando ele 

abriu não entendeu e deixou no mesmo lugar. 

Um menino estava brincando e achou a caixa no chão e resolveu abrir, quando 

ele sorriu muito e mostrou a língua... 

E dentro da caixa na verdade tinha um espelho.  

 

Arthur Martins Gastaldi – Reescrita “O mistério da caixa vermelha” 

Um homem estava caminhando até que ele encontrou uma caixa vermelha e o 

curioso foi ver o que era. Então, ele abriu a caixa que caiu, escapou da mão dele 

e saiu voando. 

Uma mulher estava andando com o seu cachorro, até que o cachorro avista a 

caixa e decide ver o que é junto com a sua dona. E sua dona abre a caixa junto 

com o seu cachorro, ao abrir a caixa, ela fica super emocionada e vai embora. 

Logo após um senhor decide ver a caixa, mas ele não abre e vai embora.  

 

Ester Monteiro P. Martins – Reescrita “O mistério da caixa vermelha” 

Certo dia um homem estava andando na rua e viu uma caixa vermelha. Então, 

decidiu pegar, quando abriu a caixa viu uma coisa que o deixou muito nervoso e 

jogou a caixa fora.  

Na mesma hora, uma mulher que estava passeando com o cachorro abriu a 

caixa e o que tinha na caixa deixou ela feliz. Então, deixou a caixa no mesmo 

lugar e continuou passeando com o cachorro. 



Logo atrás dela, tinha um senhor que pegou a caixa e olhou o que tinha dentro 

e ficou sem saber... colocou no lugar e saiu andando. Logo em seguida, veio 

uma criança e pegou a caixa vermelha. Abriu a caixa e deu uma careta..., e o 

que tinha lá dentro era um espelho. 

 

Hellen Cristiny – Produção textual a partir de ilustrações de Semíramis 

Paterno 

Uma mulher que morava em uma cidade grande estava passeando pelas ruas 

que eram bem sinalizadas, prédios, uma avenida bonita. 

De repente, ela chegou em casa e resolveu tirar férias daquela agitação da 

cidade. Indo para o sítio, lá tinha vários bichos, paisagem, rios, árvores, um lugar 

lindo! 

Porém, o que chamou a atenção da mulher foi a formiga passeando em cima 

dos livros e um pato muito chique que usava chapéu, colar, roupas. 

Foram dias muito divertidos, descanso. Enfim, a mulher voltou para a cidade e 

voltou a sua vida normal.  

 

Ieska Maria Andrade – Reescrita “O mistério da caixa vermelha” 

Havia uma caixinha vermelha na calçada. Um homem veio e olhou dentro da 

caixa, ficou bravo com o que tinha dentro da caixa e a arremessou.  

Pouco depois veio uma mulher passeando com o seu cachorro, olhou dentro da 

caixa e ficou feliz com o que viu, deixou a caixinha e foi embora.  

E, então, chegou um garoto, olhou dentro da caixa e fez careta, mas o que tinha 

dentro...? 

Um espelho. 

 

Isabella Shikota – Escrita sobre a cidade de Ribeirão Preto a partir da obra 

de Patrícia Bueno 

Ribeirão Preto por muito tempo foi uma das cidades que mais produziu café em 

todo o estado de São Paulo, por isso muitas pessoas, até de outros países, 

vinham trabalhar aqui. 

As construções mais famosas de Ribeirão foram construídas graças às fortunas 

que foram obtidas através dessas vendas. Essas construções são: Theatro Dom 

Pedro II, Choperia Pinguim e o Hotel Palace que fazem parte do Quarteirão 

Paulista. 

Outra construção que foi feita graças às riquezas de Ribeirão foram as estações 

de trem que estão sem funcionar há um tempo.   

 

Jhennifer Sophia O. Dias – Reescrita “O mistério da caixa vermelha” 

Um homem estava atravessando a rua e do outro lado tinha uma caixa vermelha.  

O homem atravessou e viu a caixa. Ele agachou e foi abrir a caixa vermelha. Ele 

abriu a caixa e teve uma expressão de feliz, meio bravo. 

O vento bateu na caixa e ela saiu voando para outro lugar. 



Veio uma mulher, passeando com o cachorro dela e o cachorrinho avistou a 

caixa vermelha misteriosa. Ela abriu e viu o que tinha dentro e ficou feliz, deixou 

a caixa no lugar e saiu com o seu cachorro feliz. 

Um idoso sentou no banco no lugar onde a caixa estava, ele abriu a caixa e 

também ficou feliz!!! 

 

Metodologia: 

As aulas estão acontecendo no formato remoto por meio de grupo do whatsApp. 

Durante as aulas a professora orientou os alunos para cada atividade proposta. 

Sendo a primeira baseada na obra “Ribeirão tem cada história...” de Patrícia 

Bueno e ilustrações de Semíramis Paterno. Nesta atividade buscamos extrair do 

aluno uma reflexão temporal, histórico-comparativa por meio de associações 

entre as imagens do livro sugeridas pelas fotografias, desenhos, cores, lugares, 

construções e patrimônios que fazem referência à cidade de Ribeirão Preto. A 

proposta aqui foi para que os alunos escrevessem sobre a cidade a partir da 

observação das imagens e da associação da história da nossa cidade com os 

lugares conhecidos. 

Na atividade baseada na história “O mistério da caixa vermelha de Semíramis 

Paterno”, propusemos uma reescrita individual que extraísse do(a) aluno(a) a 

criatividade, o humor, a organização de ideias, a criação a partir de hipóteses e 

um sentido diferente para o suspense e o mistério. A história foi apresentada por 

vídeobook. 

A última atividade teve como intenção que o(a) aluno(a) a produção de um texto 

a partir de diferentes ilustrações de Semíramis Paterno. O intuito desta atividade 

foi possibilitar ao aluno(a) além da criatividade e a organização de ideias, criar 

hipóteses para um mesmo campo linguístico que estabelecesse uma relação 

harmônica e adequada com sentido coerente. Nesta atividade o(a) aluno(a) 

deveria escolher um elemento de três categorias diferentes (personagem, lugar 

e elemento) e apresentar em uma única produção textual, preferencialmente, 

uma narrativa simples (com começo, meio e fim).   


