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Bom dia. Algumas semanas atrás vimos a estrutura de um jornal. Vamos rever 

essa matéria com mais humor. O jornal televisivo da Turma da Mônica.  
 

Assista ao link: https://youtu.be/MBqLSQ0PeRo- 
Jornal da Mônica 

 
1- Vocês já devem ter assistido jornais na televisão. Agora responda: 
a). Quais são as semelhanças dos Jornais da TV com o Jornal da Turma da               

Mônica? Cite três itens. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) No Jornal da Turma da Mônica há três notícias importantes, quais? 
_______________________________________________________________ 

c) Qual a previsão do tempo no Jornal da Mônica?  
_______________________________________________________________ 
 
Vocês já devem ter reparado que no Jornal Televisivo e impressos os            
repórteres são pessoas que vão em busca de notícias e muitas informações.  

Assista ao link: https://youtu.be/6j4RXqeTC5k- Repórter  
2- Após ter assistido, responda: 
a) Qual o tema da reportagem? _____________________________________ 
b) Quem a repórter entrevistou? _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 

https://youtu.be/MBqLSQ0PeRo-
https://youtu.be/6j4RXqeTC5k-


c) Escolha a pergunta que você achou mais interessante e escreva. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

d) Quais foram as qualidades que o Brasil recebeu?  E quem disse? 
_______________________________________________________________  

e). Responda a última pergunta que foi feita pela repórter. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Atividades baseada no JORNAL DA TURMA DA       
MÔNICA 
 
 Vamos responder as questões: 
 
a). Ao iniciar o jornal da Mônica eles começaram a discutir cumprimentando a             
todos com BOM DIA e BOA TARDE uma grande confusão.  

Qual o horário que vocês imaginam?      

__________________________________ 
 

b). Quantos segundos para entrar na telinha o Jornal da Mônica? __________ 
 
c) Chico Bento quando foi chamado para dar a notícia, ele estava dormindo. Na              

sua opinião, era que hora? _______________________________ 
 
d). Qual foi a duração do Jornal da Mônica? __________________________ 
 
2- Elabore um problema baseado no Jornal da Mônica.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 



 


