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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Segunda- Feira

13/9

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: Carta de reclamação - livro didático Ápis páginas
110 a 120

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:  CARTA DE RECLAMAÇÃO.

A carta de reclamação é um gênero textual de correspondência, utilizado para
manifestar alguma insatisfação, para algum destinatário que tenha poder ou
responsabilidade sobre o problema.

Essa carta apresenta elementos da estrutura padrão dos gêneros de
correspondência, como local, data, destinatário e remetente.

Além disso, esse texto apresenta uma linguagem concisa e argumentativa bem como
subjetiva, na medida em que expressa e defende uma insatisfação pessoal.

É possível encontrar a carta de reclamação:

➢ Em situações pessoais, como circunstâncias de moradia, condomínio, compra de
produtor;

➢ Em situações profissionais, como direitos negligenciados, demora de algum serviço
ou solicitação; e

➢ Em situações políticas, quando se utiliza o gênero para reclamar, a algum servidor
público, sobre algum problema identificado.

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/generos-textuais.htm


ACESSE O LINK PARA TER MAIS EXPLICAÇÕES SOBRE O GÊNERO CARTA DE
RECLAMAÇÃO.

https://www.youtube.com/watch?v=jCSNLUKF6BM

Livro didático Ápis páginas 110 a 120 Carta de reclamação.

PÁGINAS 110 E 111 – APRESENTAÇÃO do tema em que iremos trabalhar.

PÁGINA 112 – Leia com atenção a carta n°1

PÁGINAS 113 a 115 – Compreensão do texto, leia atentamente as comandas das
atividades e registre as respostas no próprio livro. Lembrando que se não houver espaço
de resposta no livro, esta deverá ser registrada no caderno.

PÁGINAS 116 – CARTA N° 2 Leia com atenção.

PÁGINAS 117 E 118 - Compreensão do texto, leia atentamente as comandas das
atividades e registre as respostas no próprio livro. Lembrando que se não houver espaço
de resposta no livro, esta deverá ser registrada no caderno.

PÁGINAS 119 E 120 – Linguagem e construção dos textos, comparando as cartas.
Registre as respostas no próprio livro. Lembrando que se não houver espaço de resposta
no livro, esta deverá ser registrada no caderno.

https://www.youtube.com/watch?v=jCSNLUKF6BM

