
 

 

Trabalhando  com  noticias. 

Notícia: A notícia é um texto organizado em parágrafos que 
informa o leitor sobre um acontecimento real, atual e de interesse 
público. As notícias podem circular em diferentes suportes, tanto 
escritos como jornal, revista e internet quanto orais como rádio, 
televisão, sites etc. 
A notícia busca responder basicamente as perguntas:  
O que aconteceu? 
 Com quem aconteceu? 
Onde aconteceu? 
Como aconteceu? 
Por que aconteceu? 
Quando aconteceu? 
 

Refletindo ... 

 
Conte para  a  professora ,  através  de   áudios ,uma  noticia  que  te  
deixou  feliz. 
 

 

  Você    costuma  assistir   o  Jornal , que  é  transmitido  na tv ?  
Qual  o assunto  que   mais lhe interessa? 

 

Escola: Maria Siqueira  de  Paula. 
Nome do aluno: Data:  15/09/2020 Semana: 

14/09 à 
18/09/2020. 

Professoras: Luciléia Ramos A. Mello. 
Crizana Cristina I. S. Rodrigues Turma: 5º ano  

Componente Curricular: Língua 
Portuguesa. 

Entregar: 18/09/2020 

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem   

Habilidade:  EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 
 



Assista  uma  notícia , ou  leia  em  jornais   ou  revistas  . Em  
seguida  grave    um   áudio,  relatando    a  notícia para  sua  
professora .  

 

   

Anote  o cabeçalho  e  as respostas  em   seu  caderno. 

1-Qual  é  o assunto  desse  texto? 

_________________________________________________________ 

2-Onde foi  publicada  a  noticia ? 
_________________________________________________________ 



    3-  De  acordo  com   a noticía , mais  que  seicentas meninas jogam  futebol no       
Rio  de  janeiro . E        na  sua  escola, asmeninas  jogam  futebol? 
_________________________________________________________ 

4-Qual é asua opinião sobre  as   mulheres  jogarem  bola? 

      _________________________________________________________ 

5-Já  assistiu  uma partida  de  futebol,  jogada  por  mulheres? 
 

_________________________________________________________ 

6-Conhece  alguma  jogadora  de   futebol  famosa? Que  Tal  pesquisar  na 
internet?  

 

_________________________________________________________ 

 

Leitura 

Leia a  notícia .Escolha  uma   notícia   de  jornal ou  revistas, e  
cole  em  seu  caderno . 

 


