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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para quinta-feira (25 de junho de 2020) – 2 horas-aula. 

 

2º Bimestre 

Conteúdo: Gênero notícia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 25 de Junho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

2º Bimestre 



 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Fazer a leitura do infográfico da página 69.  

2. Ler a página 70, 71 e 72 “A Notícia” e construir um resumo sobre esse 

conteúdo no caderno de literatura com o mínimo de 15 linhas.  

 

CORREÇÂO REFERENTE AO DIA 23-06 

Página 67, 68 e 69 

 

Atividade 2: 

d) O resgate ocorreu  porque os jovens e o  treinador estavam presos  em uma caverna. 

Atividade 3: 

a) Sim. Os meninos e  o treinador poderiam  não ter ficado presos na caverna e,  

consequentemente, não  necessitarem de um  resgate se tivessem agido  em 

conformidade aos  avisos de advertência  situados do lado de fora  da caverna. 

b) As fortes chuvas que  afetaram a caverna onde  estavam presos. 

c) Porque vários trechos  do complexo de cavernas  estavam inundados e  seria arriscado 

as crianças  nadarem no escuro  nessas águas barrentas.  Por isso, cada uma delas  

teve de ser acompanhada  por dois mergulhadores,  até a saída da caverna, o que 

tornou o processo  lento. 

d) Um mergulhador  tailandês faleceu, porque  não houve ar suficiente no  tanque de 

oxigênio. 

Atividade 4: É importante  na medida em que situa o  leitor quanto a tudo o que  ocorreu, não 

somente em  relação ao resgate em si.  Muitas vezes, para entender a notícia é preciso saber 

os detalhes do que ocorreu.  

Atividade 5: 

a) A primeira imagem,  uma fotografia, mostra um  grupo de mergulhadores  que 

participou do resgate;  a segunda, também uma  fotografia, retrata alguns  dos garotos 

que ficaram  presos na caverna; por  fim, a terceira apresenta  uma homenagem ao  

mergulhador tailandês,  Saman Kunan, que faleceu  durante a tentativa de  resgate. 

b) Resposta pessoal.  Comente com os alunos  que as imagens, em textos  informativos, 

como é a  notícia, contribuem para  aproximar os leitores do  conteúdo que é 

fornecido,  o que facilita, portanto, a  sua compreensão. 

c) As legendas podem  contribuir para o  entendimento do que é  retratado nas imagens. 



Atividade 6: Saber  que quem escreveu  a notícia sobre algo  ocorrido na Tailândia é alguém 

que mora lá  favorece a credibilidade  do texto porque, se o  autor está próximo dos  fatos, a 

tendência é que  as informações dadas,  apuradas mais de perto,  sejam verídicas. 

Atividade 7: Não. Em  nenhum trecho há  evidências claras do  posicionamento do autor.  

Atividade 8: Resposta  pessoal. 

 

 

 

 

 

 


