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Segunda-feira 

                 
 

Carta de reclamação 
 

Há vários tipos de carta e, para cada tipo, existe uma finalidade. Temos cartas 

pessoais (quando escrevemos para amigos, parentes, etc.), carta de solicitação (quando 

escrevemos para pedir algo) - carta comercial (quando uma empresa comunica informação 

importante para seus clientes), carta de reclamação, dentre outras. 

A carta de reclamação é utilizada quando alguém relata um problema, seja da 

comunidade ou individual, sobre um produto, uma ação, uma atitude, a um destinatário 

(uma pessoa) que pode resolver a situação. 
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 Copie este conteúdo em seu caderno. 

Agora é com você! 
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Copie e responda as questões em seu caderno: 

 

1) Responda as questões abaixo: 
 

a) Você já precisou escrever ou conhece alguém que escreveu uma carta para reclamar 

sobre algo?  

b) O problema foi solucionado?  

c) Faça um pequeno relato sobre essa experiência em seu caderno. 

 

2) Leia, a carta abaixo silenciosamente. Depois, leia em voz alta ou para quem estiver na 

sua casa ou na sala de aula. Lembre-se de respeitar as pausas das pontuações: 

 
a) Os fatos narrados na carta já aconteceram ou vão acontecer?  

b) Você teria a mesma atitude que o autor da carta? O que você faria se estivesse no lugar 

dele?  

c) Quando uma situação é incômoda, você reclama? Como você faz a sua reclamação? 

Fala para alguém? Escreve uma carta? Escreva em seu caderno como você reage? Que 

atitude toma quando precisa fazer uma reclamação? 

 
Imagem retirada da internet. 
http://ideiasatividadesescolares.blogspot.com/2014/05/carta-de-reclamacao.html  
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 Segunda-feira 

Divisão 

As técnicas de Airton para dividir. 

Vamos entender a técnica que Aírton usa para dividir: 

 

 

 

 

 

 

Agora em seu livro “Nosso Livro de Matemática”, resolva as questões das páginas: 114 e 
115. 
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