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LINGUA PORTUGUESA  

REPORTAGEM 

A Reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto 

jornalístico veiculado pelos meios de comunicação: jornais, revistas, televisão, 

internet, rádio, dentre outros. 

O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual 

aborda temas da sociedade em geral. 

Classificação da Reportagem 

A Reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo 

que prevê criar uma opinião nos leitores, portanto, ela possui uma função social muito 

importante como formadora de opinião. 

A Reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo 

ou opinativo. 

Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos 

opinativos, porém não deve ser confundida com eles. 

Expositivo e Informativo porque ele expõe sobre um determinado assunto, com 

o intuito principal de informar o leitor. 

Podem também ser textos descritivos e narrativos, uma vez que descrevem 

ações e incluem tempo, espaço e personagens. 

Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, 

enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais que possuem o 

intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. 

Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser 

elaborado pelo repórter. 

 

INSTRUÇÕES: 

ASSISTIR O VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=dTxMF98jpeE 

COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES RESPONDA EM SEU CADERNO AS QUESTÕES. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTxMF98jpeE
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CIÊNCIAS 

1- Assistir o vídeo Pirâmide Alimentar https://youtu.be/Y5JI9VAp-es 

2- Leitura complementar https://escolakids.uol.com.br/ciencias/piramide-alimentar.htm 

3- Realizar as atividades do livro didático páginas 212 e 213. 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

                                                                            

1- Leitura complementar https://www.todamateria.com.br/unidade-de-medida 

2- Realizar as atividades do livro didático páginas 54 e 55. 
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