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Segunda-feira 

                   

 

 Em seu caderno, usando letra cursiva, faça o cabeçalho: 

 

 Faça a leitura do cartaz abaixo: 
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Orientação 

Atenção ao roteiro 

GÊNERO TEXTUAL: NOTÍCIA. 

        A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso 
dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. 

       Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum 
acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, 
meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. 

        Por este motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser, ao mesmo 
tempo,  textos descritivos e narrativos apresentando elementos como: espaço, tempo e 
personagens. 

 Elementos do jornal: 

1  - Manchete. 

2  - Parágrafo explicativo. 

3  - Autor. 

4  - Data e local. 

5  - Linha fina. 
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 Em seu caderno, copie o texto complementar: 

 

Texto complementar: 

Notícia 

Gênero textual – notícia: trata-se de um relato de fatos atuais que são de interesse do 

público leitor. As notícias podem ser veiculadas em jornal, revista, rádio, televisão e internet. 

Geralmente não são assinadas.  

Sua intenção é informar os leitores sobre determinados acontecimentos de modo neutro e 

com a maior fidelidade possível. 

 

 

 
 

                 
  A atividade de hoje deverá ser realizada apenas no caderno.  
  Ao copiar o texto complementar – Notícia – capriche no traçado da letra cursiva.  
                   

Orientação: 
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Segunda-feira 

 

 

 1. Em seu caderno, usando letra cursiva, faça o cabeçalho. 

 

 2. Desafio do dia.  

           Arme e efetue as operações matemáticas. 

           a) 324 + 543 =                   b) 1 345 + 2 345 = 

           c) 545 – 357 =                   d) 1 050 – 945 = 

           e) 23 x 12 =               f) 26 x 15 = 

 
 3. Em seu livro “Nosso livro de matemática” resolva os exercícios da pág. 25. 

Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido. 
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