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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA
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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 notícia, livro ÁPIS  de
língua portuguesa páginas 44 até 51

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.



Estamos conhecendo mais um gênero textual, desta vez
se trata de um bastante presente no nosso cotidiano, pois para encontrá-lo basta
folhearmos algumas páginas do jornal, nos conectarmos à Internet ou até mesmo
ligarmos a televisão em um determinado momento. A notícia, de forma específica,
possui uma linguagem clara, precisa e objetiva, uma vez que se trata de uma
informação e, por isso, tudo que é relatado precisa estar claro, de modo a fazer
com que a mensagem seja transmitida de forma adequada.

Partes que constituem este gênero.
A manchete ou título principal
Costuma ser composto de frases pequenas e atrativas, e revela o assunto principal
que será retratado em seguida.

O título auxiliar
Sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas
informações a mais.

O lide (este termo deriva de uma palavra inglesa – lead)
Nesta parte precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder
às seguintes perguntas:

Onde aconteceu o fato?
Com quem?
O que aconteceu?
Quando?
Como?
Por quê?

� Qual foi o assunto?

Corpo da notícia
Nela, há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais

importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor.

ACESSE OS LINKS para obter mais explicações sobre o gênero notícia.

https://www.youtube.com/watch?v=ciu51PGTx_c

https://www.youtube.com/watch?v=h-JaRjMGjHg

4° Atividades no livro didático Apis.

Páginas: 44 e 45 - Apresentação da página e do gênero notícia. Faça uma leitura com
bastante atenção para interagir com o gênero que iremos trabalhar.

Páginas: 46 e 47 – Para iniciar, leia a notícia e todas as informações da página.

Página 48 - Interpretação e compreensão do texto da página 47. As atividades podem
ser respondidas diretamente no livro didático.

Página 49 - Linguagem e construção do texto, faça a leitura da notícia e das partes
que a constitui.

Páginas: 50 e 51 – Responda no próprio livro as atividades referente a notícia que
você acabou de ler.

https://www.youtube.com/watch?v=ciu51PGTx_c
https://www.youtube.com/watch?v=h-JaRjMGjHg

