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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Segunda- Feira

12/4

Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de Língua Portuguesa: Gênero textual Diário pessoal e uso
do livro didático páginas 44 até 48  diário pessoal.

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades (seguindo o exemplo que
já consta em seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades
referente a aula do dia anterior.

3º Registre as informações em seu caderno. (OBS: Onde estiver
destacado colorido, pode ser feito com lápis de cor)

Gênero Textual Diário

A palavra “diário” (do latim diarium) está relacionada com o termo “dia” e pode
ser considerado uma autobiografia.



O Diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências,
ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano.

Características do Diário
As principais características dos diários são:

● Relatos pessoais, possui personagens, possui narrador, possui tempo, lugar e
modo como as coisas aconteceram.

● Histórias verídicas, que é constituído pela verdade; autêntico, verdadeiro: fato
verídico.

● Registro de acontecimentos, reflete sempre, de uma maneira ou de outra, a
opinião, o pensamento e até os interesses daquele que fez anotações sobre o
que viu, viveu ou ouviu.

● Escritos em primeira pessoa, é um modo em que a história é narrada por um
personagem de cada vez, falando sobre e para si mesmos. 

● Registros em ordem cronológica, define tudo que obedece uma cronologia,
ou seja, que segue uma sequência natural de acontecimentos no decorrer do
tempo.

● Caráter intimista e confidente pessoa a quem se confiam segredos,
confissões, histórias pessoais e particulares

● Subjetividade e espontaneidade, é o que pode ser visto de várias formas, que
pode ter várias opiniões com pontos de vista diferentes.

● Escrita confessional, relativa ou própria de confissão, de revelação de culpa.
● Vocabulário simples, pode se referir ao grupo de palavras conhecidas de

determinada pessoa ou grupo, seja ele social, etário, regional, entre outros.
● Linguagem informal, é uma linguagem utilizada no cotidiano 
● Textos assinados, quando o autor assina após concluir sua obra.

4°ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO ÁPIS DE LÍNGUA PORTUGUESA.

Retomando com as atividades do livro didático de língua portuguesa
Ápis páginas 44 até 48.

Páginas: 44 e 45 – Gênero textual diário pessoal. Leia com muita atenção todo
o enunciado das páginas para se inteirar do tema que será trabalhado.

Página:46– Leia com muita atenção o texto Diário de Julieta para responder às
questões das próximas páginas.

Página: 47 e 48 – Compreensão do texto, agora que você já realizou com
muita atenção o texto Diário de Julieta, responda as questões no próprio livro
didático.


