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Querido(a) aluno(a),  

Esta atividade foi planejada para ser desenvolvida durante todo ano letivo. Deverá ser 

registrada, semanalmente, no seu caderno, na disciplina reservada para Língua Portuguesa. 

Você deverá escrever uma notícia atual, algo que você ache interessante e esteja relacionado 

à vida. Poderá ser retirada de um jornal da TV ou impresso, de um site da internet, de uma 

revista, ou ainda ouvida através do rádio ou de uma pessoa.  

A escrita no caderno deverá ser apresentada em 4 etapas, conforme as orientações 

abaixo: 

1.Título: cabeçalho - Momento de Cidadania – Nº 1 – na linha abaixo apresente um 

título para a notícia que você escolheu. 

2. Texto: escreva a notícia escolhida de forma que seja bem compreendida por alguém 

que for lê-la ou ouvi-la. Lembre-se que ela tem que apresentar começo, meio e fim. Logo, no 

mínimo, escreva 3 parágrafos. O número de linhas é livre. 

3. Fonte: escreva o local em que você a encontrou a notícia (nome do jornal, site, 

emissora de rádio ou fonte oral – quando alguém passou essa notícia para você). 

4. Comentário pessoal: escreva sua opinião sobre a notícia que você apresentou 

(motivo da escolha; importância; se apresentar um problema, como poderia ser resolvido...) 

enfim, nesse item apresente o seu pensamento pessoal, de cidadão, pessoa que conhece o que 

ocorre na sociedade e sabe dar opinião.  

Importante: no nosso horário de atendimento, tiraremos as dúvidas e conversaremos 

sobre esta atividade; capriche nas letras (observar o emprego de maiúsculas e minúsculas, 

conforme já visto nas séries anteriores); deixe o espaço de uma linha entre cada item. 

Continue lendo ou relendo algum livro; cuide-se, fique bem e feliz! 

 

 

Ler é melhor que estudar. (Ziraldo) 


