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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 reportagem.

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

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

3° Língua Portuguesa.

REPORTAGEM.

Leia o título da reportagem, publicada em uma página da internet do portal G1 INTER TV
Vales de Minas Gerais.



Casos de dengue crescem quase 80% em 2020, diz Prefeitura de Ipatinga

Entre janeiro e março deste ano foram 378 casos, contra 212 no mesmo período de 2019. Município orienta população a
intensificar cuidados para eliminar criadouros do Aedes aegypti.Por G1 Vales de Minas Gerais 14/04/2020 07h43 Atualizado há
um mês

A Prefeitura de Ipatinga divulgou nesta segunda-feira (13) o crescimento das notificações de
dengue no município em 2020. Entre os meses de janeiro a março foram 378 casos, contra 212 no
mesmo período de 2019, o que representa um aumento de quase 80%.
Para o município, mesmo enfrentando a pandemia mundial de Covid-19, a população não pode deixar de
se prevenir contra a dengue, especialmente após o verão, quando historicamente os números da doença
crescem.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda Andrade, alerta para a
necessidade de que as pessoas intensifiquem os cuidados para eliminar criadouros do mosquito Aedes
aegypti.

Entre as recomendações estão: manter bem tampados tonéis, caixas e barris de água; trocar
água dos vasos de planta uma vez por semana; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo e
acondicionar pneus em locais cobertos.

Se as recomendações para a população são as mesmas de sempre divulgadas, a atuação dos
Agentes de Combate à Endemias sofreu alterações durante a pandemia, limitando as visitas às áreas
externas das residências, como frente, lados e fundos das casas.

De acordo com o município, em todas as situações em que haja necessidade de tratamento de
criadouros, o agente é instruído a utilizar os equipamentos de proteção individual, além de manter o
distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas presentes no momento da visita.

Além disso, os agentes que apresentarem qualquer sintoma respiratório anormal deve
permanecer em isolamento, garantindo que apenas agentes aptos atendam à população

Responda em seu caderno.

Título da reportagem:
Assunto tratado:
Onde foi publicada a reportagem:
Data e hora em que a reportagem foi publicada:



A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda Andrade, alerta para
a necessidade de que as pessoas intensifiquem os cuidados para eliminar criadouros do
mosquito Aedes aegypti. Quais são esses cuidados?

___________________________________________________

4) Observe e leia estas capas de jornais e responda.

As três capas de jornal comentam um assunto em comum, mas não foram publicadas na
mesma época. Qual é o assunto?

5) LEIA A REPORTAGEM ABAIXO E RESPONDA.
terça-feira, 20 de novembro de 2018

https://sites.google.com/edu.ipatinga.mg.gov.br/ensino-a-distancia-ipatinga/anos-iniciais/4%C2%BA-ano/4%C2%BA-ano-l%C3%ADngua-portuguesa/tema-4-g%C3%AAnero-textual-reportagem#h.k9yecfeb7xe7
https://sites.google.com/edu.ipatinga.mg.gov.br/ensino-a-distancia-ipatinga/anos-iniciais/4%C2%BA-ano/4%C2%BA-ano-l%C3%ADngua-portuguesa/tema-4-g%C3%AAnero-textual-reportagem#h.fgrad03u12j4


REPORTAGEM: HONESTIDADE MUDA VIDA DE MORADORES DE RUA

           Casal que encontrou e devolveu R$ 20 mil, em São Paulo, visita parentes em Andirá e sonha acordado com o
recomeço: emprego, casa, comida e estudos

        Andirá – O que você faria se encontrasse R$ 20 mil na rua? Essa pergunta correu todo o Brasil
após a notícia de que um casal de moradores de rua em São Paulo havia devolvido todo o dinheiro
encontrado em um saco de lixo. A quantia havia sido furtada de um restaurante japonês.

        Com a atitude, Sandra Regina Domingues, de 32 anos, e Rejaniel de Jesus Silva, 36, deixaram de
ser anônimos catadores de lixo e se tornaram famosos em todo o país. Um acontecimento que eles
jamais poderiam imaginar. ''A honestidade virou notícia. O que era pra ser um minuto de fama, acabou
virando mais de 10 dias'', conta Rejaniel, sorridente, ao receber a equipe da FOLHA na casa dos sogros
em Andirá (Norte), onde se hospedou por alguns dias. Eles retornaram na semana passada a São Paulo
e estão ansiosos com o recomeço de vida. 

        ''As pessoas que têm dúvida se eu deveria ou não ter devolvido o dinheiro, na verdade, são burros,
pois o dinheiro que vem muito fácil vai fácil. É claro que minha vida seria diferente se eu tivesse R$ 20
mil. Compraria um barraco, um celular e roupas novas, mas e depois? Por eu ter devolvido, eu ganhei
muito mais. Consegui um emprego e vou ter salário, podendo voltar a ter uma vida decente'', comemora. 

    O empresário que teve o dinheiro de volta garantiu emprego para os dois em seu restaurante e
comprou passagens para que eles pudessem visitar a família de Sandra, em Andirá. Rejaniel também
pôde reencontrar os pais e irmãos em São Luís (MA). 
        Uma senhora que acompanhou a história do casal na mídia ofereceu uma casa para eles tomarem
conta. Desde então, os planos que antes não existiam para Rejaniel e Sandra começaram a ganhar
forma. ''Com o salário, quero ajudar minha sogra a arrumar a casinha dela e pretendo voltar a estudar.
Quero pelo menos terminar o Ensino Fundamental, fazer um curso de informática e aprender inglês'',
salienta. 
        É claro que uma notícia dessa também gerou certa ''polêmica'' pelo fato de Rejaniel não ter ficado
com o dinheiro. Para todas essas pessoas, ele faz questão de reforçar a maior lição que tirou das ruas e
da educação dada pela mãe. ''A honestidade pode nos levar a lugares inesperados e oferecer algo
melhor em troca. Em nenhum momento eu pensei em ficar com o dinheiro, nem mesmo quando eu
peguei toda aquela quantia nas mãos'', ressalta ele, que já fez sua primeira aquisição com o dinheiro que
o empresário lhe arrumou para viajar. ''Comprei uma vara de pescar. É meu passatempo preferido'', diz,
com ar de quem não enriqueceu de um dia para o outro, mas de quem está voltando a reconhecer o que
é felicidade.
        [...] 

        Micaela Orikasa. Honestidade muda vida de moradores de rua. Folha de Londrina.

Entendendo o texto.
Responda as questões em seu caderno.



01 – O texto “Honestidade muda a vida de moradores de rua” é uma reportagem, um texto jornalístico.
Com que objetivo as reportagens costumam ser escritas?

02 – Onde essa reportagem foi publicada? Como você verificou essa informação?

03 – Em que outros meios de comunicação as reportagens podem ser encontradas?
      
04 – De que fato trata a reportagem?

05 – Que pessoas se envolveram nesse fato?


