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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: gramática, linguagem formal e
informal.

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 e as atividades em seu caderno.



Linguagem formal e informal

Linguagem formal
A linguagem formal pode ser nomeada também de registro formal. É usada

quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em
situações que requerem uma maior seriedade.

Características da linguagem formal:
✔ Utilização rigorosa das normas gramaticais (norma culta);
✔ Pronúncia clara e correta das palavras;
✔ Utilização de vocabulário rico e diversificado;
✔ Registro cuidado, prestigiado, complexo e erudito.
✔ Situações de uso da linguagem formal:
✔ Em discursos públicos ou políticos;
✔ Em salas de aula, conferências, palestras, seminários,…;
✔ Em exames e concursos públicos;
✔ Em reuniões de trabalho e entrevista de emprego;
✔ Em documentos oficiais, cartas, requerimentos,…;

Linguagem informal
A linguagem informal pode ser nomeada também de registro informal. É
usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou
em situações descontraídas.

Características da linguagem informal:
✔ Despreocupação relativamente ao uso de normas gramaticais;
✔ Utilização de vocabulário simples, expressões populares e

coloquialismos ( coloquial);
✔ Utilização de gírias, palavrões, palavras inventadas, onomatopeias,

gestos,…;
✔ Uso de palavras abreviadas ou contraídas: cê, pra, tá,…;
✔ Sujeita a variações regionais, culturais e sociais;
✔ Registro espontâneo e pouco prestigiado, por vezes incorreto e

desleixado.
✔ Situações de uso da linguagem informal:
✔ Conversas cotidianas;
✔ Mensagens de celular;
✔ Chat na Internet.

ACESSE OS LINKS PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.

https://www.youtube.com/watch?v=A-CzFn1joaw

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

https://www.youtube.com/watch?v=A-CzFn1joaw
https://www.youtube.com/watch?v=ZoUJ_nC_FLk


4° REGISTRE E LEIA COM ATENÇÃO AS FRASES, RESPONDA E
REESCREVA-AS.

5° ESCREVA (F) NA LINGUAGEM FORMAL E (I) NA LINGUAGEM
INFORMAL.

6° TROQUE AS PALAVRAS DA LINGUAGEM INFORMAL PELAS PALAVRAS DO

QUADRO.


