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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Segunda- Feira

31/5

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 reportagem e uso do livro didático Ápis
páginas 78 até 87.

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.

3° Língua Portuguesa.



GÊNERO TEXTUAL REPORTAGEM

Características da reportagem

A reportagem é um dos gêneros textuais do universo jornalístico. Ela não
deve ser confundida com a notícia

A reportagem é um dos gêneros textuais do universo jornalístico, e todos os textos que
habitam nesse universo têm como principal missão informar.

A reportagem não tem como objetivo noticiar um assunto pontual, algo que esteja
acontecendo, por exemplo, no dia de hoje. A reportagem pode escolher como tema um assunto que
faça parte da realidade das pessoas e que seja de interesse de uma comunidade;

A reportagem está no grupo de textos que constituem o jornalismo opinativo. O jornalismo
opinativo tem como função opinar, interferir na construção dos juízos de valores do leitor ou do
espectador, portanto, a opinião do jornalista fica explícita;

A reportagem apresenta uma estrutura textual mais elaborada, por isso geralmente é um texto
maior do que a notícia.

Na reportagem, ao contrário do que é feito na notícia, o jornalista pode utilizar os discursos
direto e indireto, intercalando seu ponto de vista com o ponto de vista de testemunhas, entrevistados
ou especialistas sobre determinado assunto.

A reportagem vai além da notícia, pois apresenta elementos mais sofisticados, além de dispor
de variados recursos linguísticos. Pode apresentar levantamento de dados e uma análise sobre eles.
Por esse motivo, a reportagem demanda maior tempo e dedicação de quem a escreve.

Acesse o link para obter mais explicações da matéria.
https://www.youtube.com/watch?v=J8_b_52-uJw

https://www.youtube.com/watch?v=NcoxoJv9s80

https://www.youtube.com/watch?v=l3_W_L-D8YA
este link é só para se informar sobre a matéria, não precisa fazer os exercícios.

4° No livro didático Ápis, trabalharemos com o gênero textual reportagem

Nas páginas 78 até 80 fazer a leitura para compreender o assunto que iremos trabalhar.
Páginas: 81 até 84 Compreensão do texto. Observe as imagens e leia atentamente os textos

para responder as perguntas. Podem utilizar os espaços do próprio livro para responder.
Página: 85 – Linguagem e construção do texto. Releia o texto da página 84 para responder as

perguntas 1,2,3,4 no próprio livro e a questão n° 5 é de resposta pessoal e deverá ser registrada no
caderno.

Páginas 86 e 87- Leia os textos com muita atenção e responda às questões, as respostas
deverão ser registradas no caderno.

https://www.youtube.com/watch?v=J8_b_52-uJw
https://www.youtube.com/watch?v=NcoxoJv9s80
https://www.youtube.com/watch?v=l3_W_L-D8YA

