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lendo notícias
DEU NO JORNAL...
Na família, na rua, no transporte público, na escola. Muitas vezes participamos
de conversas sobre assuntos que foram notícia nos jornais impressos, televisivos ou
digitais daquele dia ou daquela semana. Atualmente é muito importante manter-se
informado e, ao mesmo tempo, é preciso refletir sobre as informações veiculadas
e suas consequências na vida de todos.
Ter acesso às informações pode ajudar a resolver problemas do dia a dia, facilitar
a participação em uma determinada roda de conversa e contribuir para ir bem na
escola e no trabalho.
Nesta sequência didática, você conhecerá melhor alguns portadores e veículos
impressos e digitais, nos quais circulam informações, e irá analisar e discutir o papel
exercido por eles.
Realizará também a leitura de textos jornalísticos para compreendê-los e posicionar-se criticamente em relação aos temas tratados, participando de uma discussão
argumentativa sobre um dos temas com a turma do 5º ano. Além disso, organizará
um jornal mural em parceria com essa mesma turma.

Manuela Cavadas

1 A Observe a fotografia da banca de jornal.

Na roda, conversem:
• Sobre quais assuntos você já tinha ouvido falar? Onde ouviu falar sobre eles?
• Você acha importante manter-se informado? Por quê?
• Que fatos estavam acontecendo quando a fotografia foi tirada que chamaram sua
atenção? Por quê?
• Como e o que fazer para manter-se informado?
Apesar de os fatos mostrados na foto não serem de hoje, você reparou como algumas notícias estão presentes no nosso cotidiano? Agora conheça as etapas do
trabalho que será realizado.
3º BIMESTRE
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1 B Analise o jornal que recebeu, preencha os quadros e responda às perguntas
a seguir. Depois compartilhe com os colegas o que descobriu.
Informações encontradas na capa do jornal / 1ª página

• Para que serve essa parte do jornal?

• Como utilizar essas informações na busca pela notícia desejada?

Organização do jornal
Quais são suas partes?

Que tipo de informação
é veiculada no caderno

• É hora de analisar um caderno do jornal.
Caderno sugerido ______________________________________________________
Tema predominante _____________________________________________________
Quem escreve nesse caderno? ___________________________________________
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• Agora vamos socializar as descobertas. Na tabela abaixo, copie e organize as
informações analisadas pela turma.
Organização do jornal
Caderno

Temática principal

1 C Pense num assunto sobre o qual gostaria de ler ou saber mais. Selecione nos

jornais disponibilizados uma notícia que considerar interessante para compartilhar
com os colegas no mural da sala.

2 A Nesta atividade, você vai ler trecho de uma notícia retirada do jornal digital

Zero Hora, que tem o seguinte título: OMS decreta emergência sanitária mundial por
zika vírus e microcefalia. Ela foi publicada em fevereiro de 2016.
O que você já ouviu falar e o que sabe sobre esse assunto? Antes de ler o texto,
explore as imagens, legendas, subtítulo e mapas, verifique a data em que foi publicado e converse com os colegas.
Site ZH

10 de fevereiro de 2016
Valter Campanato-Agência Brasil

OMS decreta emergência
sanitária mundial por zika
vírus e microcefalia
Para a Organização Mundial da Saúde,
disseminação do vírus e sua provável ligação
com a microcefalia justificam o alerta de
emergência
A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou
nesta segunda-feira estado de emergência sanitária
mundial por conta da ameaça do zika vírus. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa em
Genebra, na Suíça. A declaração, dada apenas em
casos de ameaças globais, representa o maior nível
de alerta da OMS.

A diretora-geral da OMS, Margaret Chan, fez o anúncio de
emergência de saúde internacional nesta segunda-feira
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O alerta surge principalmente em função da provável ligação entre o vírus e a microcefalia, que
tem aumentado no Brasil. Há 270 casos confirmados em bebês brasileiros e 3.449 suspeitos desde
2015. O anúncio foi feito ao fim da primeira reunião
do Comitê de Emergência sobre zika vírus da OMS.
– É necessária uma resposta internacional para minimizar essa ameaça nos países infectados e reduzir o
risco de disseminação internacional – disse a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, informando que a concentração de quadros de malformação congênita em
bebês e síndromes neurológicas em regiões afetadas
pelo zika constituem "um evento extraordinário e uma

ameaça à saúde pública de outras partes do mundo".
Chan avaliou ainda que a ausência de uma vacina
contra o zika e de testes de diagnóstico confiáveis,
somados à falta de imunidade na população dos países afetados pelo vírus, constituem fatores de preocupação para a OMS.
O mais alto nível de alerta só havia sido dado em
três outras ocasiões pela OMS: em 2009, com a epidemia da gripe H1N1; em maio de 2014, com o ressurgimento de uma forma de poliomielite na Síria e no
Paquistão; e em agosto de 2014, devido ao ebola.
Texto extraído do site ZH (http://goo.gl/QJALPL),
acesso em 10/2/2016

As diferenças entre três das doenças transmitidas pelo Aedes

OS SINTOMAS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA
CHIKUNGUNYA

DENGUE
Dor atrás
dos olhos
Dores no
corpo inteito

40 0C

Fraqueza
extrema

Vermelhidão
nos olhos sem
pus, semelhante
à conjuntivite

80%

das pessoas
não sentem
nenhum
sintoma

40 0C

39 0C

Manchas
avermelhadas
no corpo que
não coçam

ZIKA

Mal-estar,
dor de cabeça
e nos músculos

38 0C

39 0C

Dor aguda e
vermelhidão nas
articulações, como
joelhos, tornozelos,
mãos, cotovelos e
ombros

CASOS DE ZIKA NO MUNDO

37 0C

Manchas
avermelhadas
no corpo que
não coçam

Manchas
avermelhadas
sempre com
coceira

Dor leve
nas juntas

CASOS DE MICROCEFALIA NO BRASIL
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Dinamarca
Reino Unido
Espanha
Estados Unidos
Portugal
Martinica
Saint Martin
México
Porto Rico
Haiti
República Dominicana
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Cabo Verde
Guatemala
Venezuela
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1
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Agora discuta com todos e responda às questões abaixo.
• O que é OMS? Como você descobriu?
• O que é emergência sanitária mundial e por que será que a OMS a está decretando?
• Por que o trecho “um evento extraordinário e uma ameaça à saúde pública de
outras partes do mundo” está entre aspas?
• É a primeira vez que a OMS toma uma medida emergencial como essa?
• Que relações podemos estabelecer entre o mapa Casos de zika no mundo e a
fala de Margaret Chan?
• Dengue, chikungunya e zika têm os mesmos sintomas? Como se pega a doença?
Agora, com os colegas, analise o segundo mapa, Casos de microcefalia no Brasil,
e procure responder:
• Qual a diferença entre casos suspeitos e casos confirmados?
• Qual é o número de casos na Bahia?
• Quais os estados mais afetados? Como descobriu?
• Você acha que a medida tomada pela OMS foi adequada? Por quê?

quer saber mais?

• Para saber mais sobre o vírus zika, assista

ao vídeo da TVUOL (http://goo.gl/kEiX4Y),
acesso em 4/5/2016

curiosidade

O olho de uma notícia é um
recurso editorial e gráfico que,
assim como o título ou a manchete, tem a função de ser mais uma
entrada de leitura para o texto
jornalístico. Em geral, um pouco
mais extenso e escrito com uma
letra de tamanho intermediário, o olho sempre traz uma informação de destaque
sobre o assunto, que complementa a chamada principal e que será detalhada no
texto. O olho fica próximo do título ou da manchete, mas também pode aparecer
diagramado no meio do texto. Então, quando você está folheando um jornal ou
uma revista ou até mesmo lendo uma página na internet, o olho da notícia chama
a atenção e funciona como um convite para que você leia o texto principal. Apesar
de ser um ótimo recurso para conquistar o leitor, nem todas as notícias têm olho.

2 B Retome com o colega a notícia lida na atividade anterior. Abaixo do título, o

texto que aparece destacado do corpo da notícia, escrito em negrito e com tamanho
de letra diferente, é o olho:
Para a Organização Mundial da Saúde, disseminação do vírus e sua
provável ligação com a microcefalia justificam o alerta de emergência.
3º BIMESTRE
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• Releia o olho da notícia e discuta com o colega: para que serve esse texto?

• Nessa notícia, qual a diferença entre o título e o olho? Compare-os.

• Por que acham que esse tipo de texto recebe o nome de olho?

Agora vamos reler a notícia para recuperar e grifar no texto as informações que justifiquem o decreto da OMS. Fique atento também aos dados que constam nos mapas.

Pesquise em casa, com familiares ou vizinhos, notícias referentes a esse assunto
publicadas em jornais ou revistas. Traga as notícias e compartilhe com os colegas.
O material será usado para compor o mural da sala.

2 C Agora você e seus colegas vão ler a reportagem Medalhas, tuítes e peixes

mortos: Rio 2016 em 8 gráficos, adaptada do site da BBC Brasil. Após a leitura,
debata com base nas questões propostas e em outras que achar interessantes.
• Explore subtítulos, imagens, infográficos e legendas e verifique a data em que a
reportagem foi publicada.
• Com base no título, é possível saber do que o texto irá tratar?

BBC Brasil

27 de abril de 2016
Marcello Dias/Futura Press

Medalhas, tuítes e peixes
mortos: Rio 2016 em 8 gráficos
Dentro de 100 dias, o Rio de Janeiro receberá
atletas de 206 países para competirem por
4.924 medalhas em 42 esportes... durante 17
dias.
As competições dos Jogos Olímpicos do Rio
2016 ocorrerão em quatro locais no Rio – nos bairros de Deodoro, Barra e Copacabana, além do Maracanã, onde fica o Estádio Olímpico.
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Peixes mortos surgiram na Baía de Guanabara,
perto do Galeão

LENDO NOTÍCIAS

Quem serão as estrelas das redes sociais?

Quantas pessoas virão?

Facebook

Twitter

Instagram

Rory McIlroy
Um assento
Andy Murray
Serena Williams
Michael Phelps
Usain Bolt
Nota: baseado na disposição típica de 524 passageiros
de um avião com duas classes

Neymar
0

130 milhões
Número de seguidores

Funcionários
Funcionários
terceirizados
Bolt ganha a medalha de
ouro nos 200 metros rasos

Voluntários
Mídia

Bolt ganha o ouro nos 100
metros rasos
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Uma frota de 21 aviões jumbo seria necessária
para levar todos os 10.500 atletas participantes para
o Rio. Ocuparia o espaço de 21 campos de futebol.
Serão necessárias 140.000 pessoas para organizar os Jogos em agosto. Dessas, 90.000 serão
funcionários e 50.000, voluntários.

Andy Murray ganha o ouro
no tênis
Jamaica ganha o ouro
e estabelece novo recorde
mundial no revezamento
4 x 100 masculino
EUA vence Espanha e ganha
ouro no basquete masculino
0

20.000

40.000 60.000 80.000

Tuítes por minuto

Onde os visitantes ficarão?

Preço de um quarto

Disponibilidade de quartos

US$
360
288

Disponíveis
14%

216
144
72
5 de
agosto

27 de
agosto

Reservados
86%

Os preços de quartos de hotel no Rio saltaram de
cerca de US$ 98 (R$ 345) para US$ 286 (R$ 1.010)
por noite, em média. Atualmente, apenas 14% dos
quartos de hotel oficiais estão disponíveis.

Durante Londres 2012 (que ficou conhecida como
a primeira Olimpíada das redes sociais), 10 milhões
de tuítes relacionados aos Jogos foram publicados
todos os dias.
O Comitê Olímpico Internacional espera ter aproximadamente 3,6 milhões de espectadores dos Jogos
em todo o mundo, dos quais mais de 3 bilhões estarão usando dispositivos móveis como ‘segunda tela’
enquanto assistem às competições – o equivalente
às populações da China, da Índia e dos Estados Unidos juntas.
O jogador Neymar é atualmente o atleta com mais
seguidores nas redes sociais entre os que estarão
no Rio. E, com o futebol dominando a atenção do
país – após o fiasco da Copa do Mundo 2014 –, será
que outro atleta poderá ter o mesmo impacto?
Talvez o time de basquete americano...

3º BIMESTRE
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Quem vai fazer história?

Uma equipe de 60 pessoas removerá cerca de
32 toneladas de peixes mortos da Lagoa Rodrigo de
Freitas, onde ocorrerão as competições de remo e
canoagem.
Isso seria o suficiente para alimentar 47 mil pessoas com moquecas de peixe, por exemplo.
A poluição das águas da Lagoa e da Baía de Guanabara é um dos principais problemas da organização dos Jogos no Rio.

Brasil

11 ouros

Michael Phelps

Ainda consigo comprar ingressos?

18 ouros

Venda de ingressos

Venda de ingressos potencial

12.000.000
10.000.000
Medalhas de ouro ganhas nas últimas 3 olimpíadas

8.000.000
6.000.000

Neymar pode ter mais seguidores que o americano Michael Phelps, mas ninguém chegará perto do
nadador em termos de conquistas olímpicas.
Ele ganhou suas 18 medalhas nos últimos três
Jogos – sete a mais do que o total acumulado, no
mesmo período, por todos os atletas brasileiros que
competirão em 2016.
E os problemas?

1 tonelada

4.000.000
2.000.000
Rio
2016

Londres
2012

Pequim
2008

Atenas
2004

Aproximadamente 7,5 milhões de ingressos para
os Jogos foram postos à venda. Até agora, 60% foram vendidos.
O ambiente político instável, a crise econômica e
preocupações com a epidemia de vírus da zika têm
contribuído para a lentidão na venda dos ingressos.
Os organizadores do evento, no entanto, afirmam
que o hábito de deixar a compra dos ingressos para
a última hora pode fazer com que eles sejam vendidos mais rapidamente nas semanas que antecederão a Olimpíada.
Mesmo assim, ainda é possível que o número de
entradas vendidas no Rio seja inferior ao de Londres
2012.
Adaptado do site da BBC Brasil (http://goo.gl/iryfBL),
acesso em 15/6/2016

André Zion Oliveira
EM do Uruguai

14

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

LENDO NOTÍCIAS

• Em qual seção do site você acha que essa notícia foi publicada? Justifique sua
resposta.
Estude um dos oito gráficos apresentados na reportagem e depois explique aos
colegas:
• O que o gráfico informa?
• Qual(is) parte(s) da notícia pode(m) ser relacionada(s) ao gráfico?

2 D Nesta atividade, vamos ler mais uma notícia, cujo título é Pará lidera arreca-

dação com multas por desmatamento ilegal na Amazônia, publicada no portal G1.
• O que vocês já ouviram falar e o que sabem sobre esse assunto?
• Leiam o olho da notícia. Que informações ele traz?
G1

27 de abril de 2016

Pará lidera arrecadação com multas
por desmatamento ilegal na Amazônia
Segundo o Ibama, R$ 30 milhões foram arrecadados em multas neste ano.
Empresários da indústria madeireira afirmam que burocracia afeta setor.
Segundo o Ibama, R$ 30 milhões foram arrecadados em multas neste ano. Empresários da indústria
madeireira afirmam que burocracia afeta setor.
Dados do Ibama apontam que o Pará é o estado
brasileiro que mais arrecada dinheiro com multas
decorrentes do desmatamento ilegal na Amazônia.
Só em 2015, as operações de combate à retirada e
venda ilegal de madeira resultaram na arrecadação
de cerca de R$ 15 milhões, neste ano o número
subiu para R$ 30 milhões.
Porém, representantes da indústria madeireira do
estado alegam que o rigor no combate aos criminosos do setor tem prejudicado os negócios dos
empresários que trabalham dentro da legalidade. Roberto Pupo, presidente da Associação da Indústria
Madeireira (AIMEX), afirma que, ao longo de nove
anos, os prejuízos são milionários.
“Em 2007, os associados chegaram a exportar
US$ 800 milhões, quase US$ 900 milhões, e no ano
passado paramos em US$ 240 milhões”, detalha.
O Brasil possui atualmente uma das tecnologias
de manejo florestal mais modernas do mundo, mas
a extração ilegal de madeira ainda é expressiva. Por
isso, a legalização do processo de retirada, transporte e venda da matéria-prima é criteriosa.

Em Belém, a empresária Alessandra Forte trabalha
com madeira há 15 anos. Ela conta que o negócio
começou promissor, com exportações para os Estados Unidos, Europa, China, Japão, Austrália e Nova
Zelândia. Mas não pode se manter no mesmo ritmo,
já que a burocracia para a aquisição de madeira e a
falta de credibilidade provocada pelo desmatamento
ilegal provocaram uma queda de cerca de 80% no
faturamento da empresa nos últimos anos.
Para continuar no ramo, Alessandra diz que foi
necessário se adaptar: parou de vender madeira e
passou a fabricar móveis. Como trabalha apenas
com madeira legalizada, que tem um alto custo no
Pará, ela decidiu comprar a matéria-prima dos estados do Amazonas e Mato Grosso, onde o produto
é mais barato. Porém, a crise econômica afetou os
negócios, e a empresária se viu obrigada a fazer
cortes drásticos na empresa, que antes contava com
60 funcionários e atualmente possui apenas seis.
“Isso se deve justamente ao descontrole que há
no estado sobre o setor madeireiro. Houve uma
marginalização no setor em que se entendeu que o
desmatador é a indústria que trabalha com madeira,
quando não é”, justifica.
Para combater o desmatamento e a exploração

3º BIMESTRE
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ilícita da floresta na Amazônia, o Ibama tem intensificado as fiscalizações: em 2016, seis grandes operações já foram realizadas. E a maior de todas até o
momento apreendeu quase 700 metros cúbicos de
madeira serrada no distrito de Icoaraci, em Belém.
O volume é suficiente para encher 23 caminhões.
“Punir efetivamente quem financia, como nós temos conseguido fazer com essas grandes operações em conjunto com outras instituições, e aí você

pega o financiador disso e não só aquela pessoa
que está lá no meio do mato, que tem um trator, um
caminhão e duas ou três trabalhando com ela. Essa
não nos interessa, quem nos interessa é o grande
infrator, e esse está sendo punido”, conclui Alex Lacerda, superintendente regional do Ibama no Pará.
Extraído do portal G1 (http://goo.gl/5xc69C),
acesso em 24/5/2016

• Você sabe o que significa Ibama? O que esse órgão faz?
• Considerando o que já estudou sobre a importância do meio ambiente para a vida
das pessoas, especialmente para os povos indígenas, você acha que é bom para o
estado do Pará ter essa arrecadação? Justifique.

2 E Nesta atividade, vamos conhecer mais um componente importante de uma

notícia: o lead ou lide, como se diz em português.

lead ou lide

O primeiro parágrafo de uma notícia recebe o nome de lead. Em inglês, lead significa conduzir.
Como o próprio nome já diz, esse primeiro parágrafo tem a intenção de atrair os leitores, destacando os fatos mais importantes ou algo que cause certa sensação no leitor, com o objetivo de levá-lo
(conduzi-lo) à leitura do restante da notícia.
O tipo de lead mais usado nas notícias que circulam nos jornais brasileiros, chamado de noticioso,
apresenta um resumo dos fatos contados. Esse tipo de lead objetiva informar sobre o assunto, respondendo a questões do tipo “Quem?”, “Fez o quê?”, “A quem?” (ou “O que aconteceu a quem?”), “Onde?”,
“Quando?”, “Como?”, “Por quê?” e “Para quê?”.
Extraído de BARBOSA, Jacqueline Peixoto. Grupo Graphe. Notícia. Coleção Trabalhando com os gêneros do discurso. Relatar.
São Paulo: FTD, 2002, pp.72 e 73

Agora releia as notícias das atividades anteriores, identifique e sublinhe com lápis
colorido o lide de cada uma e complete o quadro da página seguinte.
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Texto 1
OMS decreta emergência
sanitária mundial por
zika vírus e microcefalia

Texto 2
Medalhas, tuítes
e peixes mortos: Rio
2016 em 8 gráficos

Texto 3
Pará lidera arrecadação
com multas por desmatamento ilegal na Amazônia

O quê?

Quem?

Atletas de 206 países.

Onde?

Nos bairros de Deodoro,
Barra e Copacabana,
além do Maracanã.

Pará.

Quando?
Nas operações de
combate à retirada e
venda ilegal de madeira.

Como?

Por quê?

Competirão por 4.924
medalhas em 42
esportes.

• Vocês conseguiram encontrar todas as informações apontadas? Essas informações
estavam no primeiro parágrafo?

• O lide aparece da mesma forma nos três textos? Justifique.

• Nem sempre todos os elementos são citados no lide, mas o fato (o quê), as
pessoas envolvidas (quem), o local (onde) e a data (quando) precisam aparecer.

2 F Hoje faremos a leitura de uma notícia sobre uma menina de 11 anos que vive

nos Estados Unidos. Onde vocês imaginam que esse texto foi publicado? Quem parece
ser os leitores a que essa reportagem se destina?

3º BIMESTRE

17

Folha de S.Paulo

13 de abril de 2016
Andrea Cipriane Mecchi

Cansada de ler sobre garotos,
menina reúne 4.000 livros com
garotas negras
Por Isabel Seta, de São Paulo
Cansada de ler livros na escola sobre “garotos
brancos e seus cachorros”, Marley Dias, 11, resolveu começar um desafio ousado: reunir mil livros
cujas personagens principais fossem meninas negras.
Com ajuda de sua mãe, Janice, a garota, que
vive em New Jersey, nos Estados Unidos, começou a campanha na internet em novembro do ano
passado com a hashtag #1000blackgirlbooks
(1.000 livros de garotas negras).
“Eu estava na quinta série e fiquei frustrada porque só líamos livros sobre garotos brancos e seus
cachorros. Daí, eu falei com a minha mãe e ela me
disse: ‘ok, mas o que você vai fazer sobre isso?’ E
eu decidi que ia colecionar mil livros”, contou ela
em entrevista à Folha.
“Não me entenda mal, eu gostava daquelas histórias, eu só queria algo com que eu pudesse me
relacionar”, explicou.
Para Marley, se ver em um personagem é muito
importante, porque ajuda a entender e a lembrar
melhor da mensagem dos livros.
No começo, conta Janice, foi difícil. Elas receberam algumas doações, mas em janeiro, depois de
aparecerem em um jornal, os livros começaram a
chegar – e muitos, muitos deles.
Até agora, o projeto já reuniu mais de 4.000 livros, muitos dos quais Marley e a organização social
de sua mãe, a GrassROOTS Community Foundation
– que acabou participando ativamente da campanha
e da organização dos livros –, doaram para a antiga
escola da garota, além de outros colégios nos Estados Unidos e na Jamaica, onde Janice nasceu.
“Eu fiquei orgulhosa de mim por ter conseguido
atingir o objetivo e depois ultrapassá-lo”, contou Marley. “E mil era um número grande para mim, porque
eu só tenho 11 anos”, brinca.
Ela e sua mãe esperam continuar recebendo
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Marley Dias, 11, começou uma campanha para reunir
1.000 livros com protagonistas negras

doações. “Acho que nós não tínhamos noção do dilema internacional que é essa questão da falta de
diversidade e a Marley teve a chance de dar voz a
um desafio que muitas pessoas preferem não falar”,
disse Janice.
Entre os favoritos de sua grande coleção, Marley
destaca o livro Brown Girl Dreaming (não há traduções em português), que conta, em poemas, a história de uma garota afro-americana criada no sul dos
Estados Unidos durante os anos 1960 e 1970, em
um contexto de segregação racial.
“Eu gostei, porque foi um desafio ler esse livro, já
que era poesia”, conta ela. “Foi bom para eu desenvolver minhas habilidades de leitura e foi muito divertido. Poesia é mais misterioso, porque os autores
não tentam te contar o significado direto, você pode
ir lendo e fazer o seu caminho.”
Agora, Marley já tem planos de formar um clube
de leitura de livros sobre garotas negras. A ideia,
explica ela, é que os participantes leiam o volume
escolhido durante o verão e depois discutam por
Skype ou na internet.
“São livros sobre garotas negras, mas, na verdade, os livros são para todas as pessoas que quiserem ler e você pode aprender muito neles sobre
racismo e cultura”, diz ela.

Extraído de SETA, Isabel. Folha de S.Paulo
(http://goo.gl/NC4Gx3), acesso em 24/5/2016
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Depois de ler a reportagem, converse com todos e responda às perguntas abaixo:
• Por que Marley decidiu lançar essa campanha?
• O que você achou da ideia da menina?
• Você leu ou conhece livros sobre garotas(os) negras(os)?
Releia este trecho: “‘Não me entenda mal, eu gostava daquelas histórias, eu só queria
algo com que eu pudesse me relacionar’, explicou”.
Para Marley, ver-se em um personagem é muito importante, porque ajuda a entender
melhor a mensagem dos livros e a lembrar-se dela.
• O que você pensa sobre isso?
• Você já se sentiu assim?

• Para conhecer o site oficial da campanha,
acesse http://welovebam.com
• Documentário Vista a minha pele,
disponível no YouTube (https://goo.gl/
SiLbky), acesso em 24/5/2016

quer saber mais?

2 G Nesta atividade, você vai ler uma entrevista com o matemático Vinton Cerf,

publicada no portal G1, na seção de Tecnologia. Antes, porém, leia o título e o olho
com os colegas e responda:
• Você concorda com a afirmação de Vinton Cerf que aparece no título?
• E o que pensa sobre a informação trazida no olho? Converse com todos sobre a
questão da privacidade no uso da internet.
G1

11 de dezembro de 2006
Wikimedia Commons

“Internet está fora de controle”,
afirma criador da rede
Em entrevista ao G1, Vinton Cerf alerta que
dados colocados na web são “inapagáveis”,
criando desafios para preservação da
privacidade.
Por Juliana Carpanez
Hoje, o uso da internet não é passível de controle e
é impossível manter a privacidade depois que alguém
coloca informações na rede – uma vez lá, ela nunca mais
sai, por mais que o internauta insista em apagá-la. O
diagnóstico é de ninguém menos que Vinton Cerf, o vice- Diretor Evangelista de Internet no Google, Cerf com-presidente do Google, conhecido como pai da internet. para sua criação a um grande sistema rodoviário
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“Os jovens são muito abertos à ideia de dividir
suas informações on-line”, disse Cerf em entrevista
ao G1. “Conforme eles forem ficando mais velhos,
podem se arrepender de ter colocado algumas informações e seus pensamentos jovens na internet. E
esses dados podem nunca mais desaparecer, mesmo se forem retirados dos sites originais.”
O norte-americano recebeu o título não oficial de
“pai da internet” por ter participado da criação do
protocolo TCP/IP, que possibilita a conexão entre
computadores. Cerf também é conhecido por defender a criação de uma internet interplanetária. Em projeto realizado com o Laboratório de Propulsão a Jato
da Nasa, ele trabalha para padronizar protocolos utilizados na comunicação espacial – isso possibilitaria
que as pessoas na Terra recebessem dados de veículos espaciais, como aqueles que exploram Marte.
G1 – O senhor é o Diretor Evangelista de Internet do Google, provavelmente a única pessoa a ter esse cargo. Pode definir exatamente
o que faz?
Vinton Cerf – No Google, eu tenho a missão de
continuar aquilo que venho fazendo nos últimos 30
anos: falo sobre a construção da internet e incentivo
as pessoas a usá-la. [...]
G1 – E não é cansativo falar tanto sobre um
mesmo assunto?
Cerf – Não, porque a internet está sempre mudando. Há sempre novas aplicações, novas ideias,
novos modelos de negócio. Gosto muito de falar
sobre o assunto, porque nunca é a mesma coisa,
há sempre algo novo e fresco. O fato de ter bilhões
de pessoas conectadas à rede indica que bilhões de
pessoas podem ter ideias, elas estão livres para fazer isso sem pedir autorização.
G1 – O senhor consegue acompanhar tantas
mudanças?
Cerf – A internet está mais dinâmica agora e fica
mais difícil de acompanhar. São muitas aplicações,
softwares... as pessoas sempre inventam coisas
novas. No início, os textos e as imagens eram estáticos. Agora, quando entramos em uma página,
nosso navegador é convidado a puxar um software. De repente, seu computador está fazendo algo
que não sabia como fazer antes, porque baixou um
software. Isso pode ser bom, mas também é ruim.
Pessoas mal-intencionadas podem induzir os compu-
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tadores dos internautas a fazer coisas ruins, como
apagar informações do disco rígido ou atacar sites.
[...] Para encontrarmos o equilíbrio em um ambiente
tão aberto, temos de construir melhores aplicativos
e melhores sistemas operacionais, que não sejam
dominados tão facilmente. Além disso, podemos desenvolver defesas contra esse tipo de abuso e punir
as pessoas que cometem esses crimes, com multas
e detenções.
G1 – Falando ainda sobre o aspecto negativo, o que o senhor não gosta na internet? O senhor criou uma ferramenta bastante útil, mas...
Cerf – ... mas as pessoas também a utilizam para
fazer o mal. O spam [mensagens não solicitadas] é
muito irritante. E, em alguns casos, ele consome recursos caros, principalmente daquelas pessoas que
ainda pagam por minuto para acessar a internet. [...]
Hoje há pessoas que são pagas para interceptar a
comunicação de outras. Empresas tentam roubar informações de seus concorrentes, há a violação dos
direitos autorais, difamação, esse tipo de coisa. Não
estou feliz com isso, mas reconheço que é muito
difícil controlar esses problemas se quisermos manter um ambiente tão livre. Temos de aprender a lidar
com esses desafios, mas a solução não é simplesmente acabar com a rede. É necessário identificar
aqueles que destroem e também construir defesas.
G1 – E o que realmente funciona na internet,
aquilo que lhe deixa orgulhoso?
Cerf – Podemos comparar o que fiz com a construção de um grande sistema rodoviário. Eu não
desenvolvi os carros. Outras pessoas fizeram isso
e, conforme seguiram as regras desse sistema rodoviário, foram criando novos serviços: o posto de
gasolina, a loja de conveniência. Levando isso para o
mundo da internet, minha estrada ajudou a construir
um sistema de transportes, padronizá-lo e convencer
as pessoas de que deveriam usá-lo. Fico orgulhoso
em saber que esse é um fenômeno mundial e acessível para um número muito grande de pessoas.
G1 – Mas conforme esse sistema cresce, aumenta a necessidade da seleção do conteúdo...
Cerf – Há uma avalanche de informações na rede
de computadores. Muitas delas são realmente úteis,
enquanto outras não valem nada. No entanto, fico
feliz quando realizo uma busca e consigo encontrar
aquilo que procuro. Ainda fico surpreso quando acho
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algo em particular e vejo que alguém se deu ao trabalho de colocar aquela informação na internet. A
quantidade de informação que está sendo trocada
na internet é absurdamente benéfica.
G1 – Falando em colaboração, gostaria que
o senhor comentasse o fenômeno das redes
sociais que mantêm uma quantidade enorme
de pessoas conectadas.
Cerf – É um fenômeno muito interessante, que
representa o que a internet tem de melhor: reunir
as pessoas em grupo para elas dividirem os interesses que têm em comum. Sites como o MySpace e
o Facebook são desenvolvidos para que as pessoas
compartilhem informações sobre elas mesmas, seus
interesses ou o que elas vêm fazendo. Mas esse
tipo de cultura tem um futuro imprevisível, porque
os jovens de hoje são muito abertos à ideia de trocar informações. Conforme eles forem ficando mais
velhos, podem se arrepender de ter colocado seus
pensamentos jovens na internet. E esses dados podem nunca mais desaparecer, mesmo se forem retirados dos sites originais. Pode ser um problema de
geração, e os jovens provavelmente vão aprender
que deveriam pensar com mais cuidado sobre o que
tornam público. Futuramente, as pessoas vão perceber que deveriam ter guardado certas informações
para elas. Elas não pensam no fato de que, quando
algo está no computador, pode ser reproduzido e

distribuído. Conforme o tempo for passando, as pessoas vão aprender a lidar com os efeitos colaterais
do uso da internet.
G1 – Um estudo recente mostra que 43% dos
internautas ligados a redes sociais consideram
seus contatos virtuais tão importantes quanto
os reais. O que o senhor acha disso?
Cerf – Bom, eles são pessoas reais de todo jeito
[risos]. O fato de você interagir com pessoas no universo virtual não significa que elas não sejam reais.
Mesmo nos jogos de RPG on-line [nos quais usuários
controlam personagens que interagem], trata-se de
pessoas reais atrás de avatares. Existe uma preocupação procedente de que as pessoas podem se
envolver tanto com o ambiente virtual que prefiram
esta alternativa ao mundo real. Mas estamos falando
dos extremos. No geral, não vejo esses jogos on-line como mais perigosos do que os de tabuleiro ou
brincadeiras em que as crianças se vestem com as
roupas dos pais.
G1 – A última pergunta, porque não há como
fugir dela: qual será o futuro da internet?
Cerf – Mais mobilidade, mais banda larga e vamos
sair do planeta, construindo uma rede interplanetária.

Extraído de CARPANEZ, Juliana. Portal G1.
(http://goo.gl/z7jEii), acesso em 15/6/2016

Depois da leitura, converse entre todos para responder às questões abaixo.
• Quem é Vinton Cerf? Localize a informação e grife-a no texto.
• Qual é a posição de Cerf sobre os aspectos negativos e positivos em relação ao
uso da internet?
Converse também sobre as questões apontadas na entrevista a respeito da privacidade
dos usuários de internet, sobre as informações postadas na rede e retome com os
colegas a discussão realizada antes da leitura do texto.
Para ampliar esse tema, assista ao vídeo Pense antes de postar, disponível no YouTube
(https://goo.gl/43UCJi), acesso em 24/5/2016.
• É possível identificar a posição da jornalista Juliana Carpanez sobre o assunto da
entrevista? Justifique.
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3A Qual é sua opinião e de seu colega em relação ao tema analisado? Consulte os

textos lidos e as anotações e selecione informações importantes que possam ajudá-lo
a participar da roda comentando sua posição sobre o tema. Anote a seguir.
Tema a ser comentado na roda
Aspectos sobre os quais irei me posicionar:

3B Participe da roda de jornal comentando o tema em discussão e se posicionando

sobre ele. Faça uso das anotações produzidas com seu colega na atividade anterior.

Assista a um telejornal e faça anotações sobre notícias que julgar ser importantes
para compartilhar com os colegas na roda de jornal. Anote:

Nome do jornal

Data:

/

/

O que aconteceu?

Onde?

Quando?
Quem/a quem?

Por quê?

3C Nesta atividade, iniciaremos a divulgação das notícias de duas formas:

• Jornal mural, organizado em parceria com o 5º ano e atualizado semanalmente.
• Leitura comentada de notícias para outras salas (telejornal da turma).
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Como vamos organizar o nosso jornal mural para que os colegas e a comunidade
possam saber sobre as notícias que temos lido?
Discuta com os colegas e planeje como o jornal mural será montado, levando em
conta os seguintes aspectos:
• O espaço que terão para compartilhar as notícias.
• Quem serão os leitores desse jornal mural.
• Como será o espaço para comentários dos leitores.
• Disposição dos textos no mural.
• Possíveis títulos e subtítulos.
• Qual letra usarão e de que tamanho, considerando os leitores e a altura do mural.

3D Além de organizar o jornal mural, que tal ler as notícias e reportagens para os

colegas de 1o e 2o anos, como se fosse a apresentação de um telejornal? Vamos nessa?

curiosidade

Você sabia que o telejornal, aquele a
que você assiste na televisão, é lido e não
falado de cor ou de improviso?
O telejornalismo possui uma aparente
oralidade, mas, de fato, ele é escrito para
ser lido pelo apresentador. É o processo
inverso do improviso e da espontaneidade.
Tudo o que o apresentador fala possui
uma base escrita, que aparece para ele em um equipamento chamado teleprompter.
Esse dispositivo fica em frente à câmera que está captando a imagem e, por meio
de um jogo de espelhos, permite que apenas o apresentador consiga ler o texto,
sem que ele interfira na imagem. Com isso, nós, telespectadores, não percebemos
que o texto está sendo lido. A sensação provocada é a de que o apresentador tem
as informações “de cabeça” e as está nos contando “olho no olho” como se fosse
um amigo confiável e bem informado, numa conversa dentro de casa.
Fonte: Revista PJ:BR Jornalismo Brasileiro (http://goo.gl/IwYe0g), acesso em 24/5/2016

Em grupos, planejem a apresentação considerando:
• Para quem a notícia será lida.

• Qual notícia/reportagem será lida.

• Quais informações sobre o assunto são relevantes.

• Quem serão os apresentadores que vão ler a notícia.

3º BIMESTRE
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Releia o texto selecionado para alguém da família e peça que esse ouvinte faça observações sobre os aspectos em que a leitura pode melhorar. Repita a leitura quantas
vezes for preciso.

3E Agora que já treinou a leitura do texto selecionado em casa, a tarefa será ler em

voz alta para toda a turma, como se estivesse lendo na apresentação do telejornal.
Capriche! A turma vai analisar e avaliar se a leitura em voz alta está adequada, considerando que se trata de um telejornal e que a apresentação será feita para outras
turmas. Anote no caderno de uso pessoal as observações sobre a leitura realizada e
sugestões para melhorá-la.

4A Os textos a seguir foram produzidos por leitores com base em fatos noticiados

no início de 2016. Leia-os e responda às perguntas que seguem.

Texto 1
FÁBIO COUTO
Muita gente aposta no fracasso dessas Olimpíadas no Brasil, porém se dizia
a mesma coisa da Copa do Mundo: que seria um grande fracasso. Pior ainda, diziam que o Brasil iria passar uma vergonha mundial. Mas no fim correu tudo bem
e certamente dará tudo certo com as Olimpíadas. Essas pessoas que apostam
no pior vão se dar mal de novo.
Texto 2
GLAUCO TORRES
Precisava ter chegado nesse ponto? Não. Teria sido suficiente tomar providências para evitar a proliferação do mosquito transmissor e o governo fazer
sua parte orientando a população, mas infelizmente nada disso aconteceu. Não
deixar água limpa e parada. Apenas isso! Somente! Muito simples, não é mesmo?
Enfim, ninguém fez sua parte e agora arcamos todos com as consequências.
Texto 3
MARIA LUIZA
A campanha dessa menina é o tipo de atitude que precisamos ter. É um exemplo de respeito às diferenças de valorização de todos, além de ser uma forma de
combate ao racismo. Precisamos nos reeducar e aprender com esse gesto tão
simples e tão importante.

Jucimara Santana dos Santos Silva
EM João Pedro dos Santos
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Tema em destaque
Texto 1

Texto 2

Texto 3

• Com que finalidade esses textos foram escritos? Quem são os autores?
Finalidade
(para que o texto foi escrito)

Autor

Texto 1

Texto 2

Texto 3

• Em que seções esses textos podem ter sido publicados?

• Converse com os colegas sobre o que analisaram.

4B Vamos reler um dos comentários e analisá-lo com base nas questões propostas.
FÁBIO COUTO
Muita gente aposta no fracasso dessas Olimpíadas no Brasil, porém se dizia
a mesma coisa da Copa do Mundo: que seria um grande fracasso. Pior ainda, diziam que o Brasil iria passar uma vergonha mundial. Mas no fim correu tudo bem
e certamente dará tudo certo com as Olimpíadas. Essas pessoas que apostam
no pior vão se dar mal de novo.

• Qual a relação que o leitor faz entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil?
• Qual é a posição do leitor em relação a isso?
3º BIMESTRE
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Para produzir textos opinativos, em geral os autores se valem de palavras que os
ajudam a marcar opinião e a defender posições. Dependendo da forma como são
utilizadas, essas palavras podem funcionar como instrumentos de convencimento
de outras pessoas que podem ter uma opinião contrária a do autor.
• Releia o comentário do leitor Fábio e observe as palavras e expressões grifadas,
verificando se elas ajudam a expressar a opinião do leitor. Dê exemplos:

Agora releia o seguinte trecho desse mesmo comentário e marque a alternativa
correta.
“...se dizia a mesma coisa da Copa do Mundo: que seria um grande fracasso.
Pior ainda, diziam que o Brasil iria passar uma vergonha mundial.”
O autor usou a expressão “pior ainda” para:
(__) Introduzir elementos mais fortes para se contrapor à opinião de que as Olimpíadas serão um fracasso.
(__) Afirmar que não é bom ter Olimpíadas no Brasil como não foi bom ter Copa do Mundo.

4C Leia os seguintes comentários de leitores e discuta com os colegas com base

nas questões propostas:

JOÃO GOMES
Ubuntu! Essa expressão traduz o que sinto quando leio sobre o trabalho dessa
menina. Impressionante e emocionante!
Precisamos valorizar nossas crianças.

• Você sabe o que significa ubuntu? Já ouviu essa expressão?

curiosidade

Ubuntu é uma filosofia africana cujo significado se refere à humanidade com
os outros. Trata-se de um conceito amplo sobre a essência do ser humano e a
forma como se comporta em sociedade.
Para os africanos, ubuntu é a capacidade humana de compreender, aceitar e
tratar bem o outro, uma ideia semelhante à de amor ao próximo.
Ubuntu significa generosidade, solidariedade, compaixão com os necessitados
e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os homens.
Extraído do site Significados (www.significados.com.br/ubuntu/), acesso em 25/5/2016
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MARIA LUIZA
A campanha dessa menina é o tipo de atitude que precisamos ter. É um exemplo de respeito às diferenças e de valorização de todos, além de ser uma forma
de combate ao racismo. Precisamos nos reeducar e aprender com esse gesto
tão simples e tão importante.
CARLOS HENRIQUE
A iniciativa de Marley é muito importante. No Brasil, desde o tempo mais remoto, a produção cultural dos negros sempre foi descartada, desvalorizada pela
mídia em geral. Com raras exceções, como Machado de Assis, é difícil encontrar
publicações de artistas negros que se sobressaíram.

• A que texto esses comentários se referem?

• Qual foi a justificativa de cada leitor para o argumento de que a atitude de Marley é
fundamental para a ampliação da igualdade entre as pessoas? Responda no quadro
abaixo.
Leitor

Justificativa

João
Gomes
Maria
Luiza
Carlos
Henrique

Você

• Com qual justificativa você se identifica mais? Por quê?

• Volte ao quadro e complete-o criando uma nova justificativa.
3º BIMESTRE
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4D Releia o comentário do leitor Glauco Torres (na atividade 4A) observando a

pontuação utilizada e converse com seu colega com base nas questões propostas.
• A que se refere esse texto? Escreva.

• Quando o autor questiona “Precisava ter chegado nesse ponto?”, que “ponto” é
esse?

• Glauco parece estar indignado com o descaso das autoridades governamentais em
relação à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Você concorda com isso? Como
isso pode ser justificado pelo texto?

• Glauco inicia seu comentário com uma pergunta. O que indica isso? Com que
intenção ele usa esse recurso? Explique.

• Um pouco adiante, o leitor utiliza mais uma interrogação: “Muito simples, não é
mesmo?”. A quem ele se dirige? A intenção é a mesma?

• Deixar a frase “Não.” em destaque também foi uma atitude intencional do autor
do comentário. Qual o efeito desse recurso no texto? Seria a mesma coisa se substituísse o ponto por uma vírgula?

• Você concorda com a posição do leitor?
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• Escreva uma resposta a esse leitor concordando com ele ou discordando da
opinião dele.

5A Vamos ler agora a notícia Incêndio na Chapada devastou quase 8 mil hectares

do Parque, publicada no jornal A Tarde do dia 2/12/2015.
• Você já ouviu falar sobre esse assunto?
• O que sabe sobre incêndio na Chapada Diamantina?

Antes de ler o texto, explore as imagens, os subtítulos e o mapa e verifique a data
em que a notícia foi publicada.
A Tarde

2 de dezembro de 2015

Parque Nacional da Chapada Diamantina

Incêndio na Chapada devastou quase 8 mil hectares do Parque

Parque Nacional da Chapada Diamantina tem 152 mil hectares

O incêndio que atingiu a Chapada Diamantina,
na região central da Bahia, em novembro, destruiu
aproximadamente 8 mil hectares do Parque Nacional Chapada Diamantina. O balanço foi divulgado
nesta quarta-feira, 2, pelo Parque.
Os 7.909 hectares queimados equivalem a 5,20%
da área total do Parque, que tem ao todo 152 mil
hectares. De acordo com César Gonçalves, chefe do
Parque, essa foi a 3ª maior área queimada, no histórico de incêndios. “Em 2015, já foram queimados 15
mil hectares, 10% do Parque, é muita coisa”, disse
o chefe.

Área queimada representa 5,20% do total
do Parque
Ele falou ainda que os fenômenos El Niño e La
Niña, que interferem na temperatura do Oceano
Pacífico e no clima do Hemisfério Sul, ajudam ou
atrapalham o fogo. “Este ano, com o El Niño, temos pouca chuva. Com isso, os incêndios se espalham mais rápido. Já em 2010, com o La Niña e
consequentemente mais chuva, registramos pouquíssimos incêndios”, esclareceu César.
Contudo, o chefe do Parque salientou que todos
os incêndios registrados este ano foram causados
por ação humana.
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César preferiu não estimar tempo para que a
região queimada se recupere. “A Chapada é uma
área de transição, temos caatinga, cerrado, floresta, então cada área tem um tempo de recuperação.
Algumas se recuperam em meses, outras em dois,
três anos e outras em décadas”, disse.
Segundo último balanço divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente da Bahia (Sema), a estimativa

é de que ao menos 30 mil hectares foram atingidos em toda a região da Chapada com o incêndio.
A secretaria informou que um novo balanço seria
divulgado ainda nesta quarta.

Extraído de A Tarde (http://goo.gl/l65EZG),
acesso em 25/5/2016

Agora converse com os colegas sobre o que leram retomando os apontamentos
anteriores à leitura da notícia. Em data a ser combinada, vocês irão acompanhar
um debate realizado pela turma do 5º ano sobre esse mesmo assunto. No final do
debate, vocês poderão fazer perguntas sobre o tema. Há questões sobre as quais
gostariam de saber mais? Anote-as abaixo e leve-as para fazer aos colegas do 5º ano.

5B Hoje vocês serão observadores de um debate a ser realizado pelos alunos

do 5º ano. Anote abaixo o tema da discussão. Leve o caderno com todas as
anotações feitas durante a leitura da reportagem e também a lista de perguntas
que poderão ser feitas ao final do encontro. Lembre-se de tomar nota, durante o
debate, das informações que respondem às dúvidas levantadas.
Tema

Após a observação do debate realizado pelos alunos do 5º ano, vamos conversar
sobre essa situação.

5C Esta é uma atividade para que você e sua professora, ou professor, saibam

o que você já aprendeu.

Fique atento às orientações e capriche!
Leia o comentário da leitora Juliana Azevedo sobre a notícia a respeito da privacidade na internet, e escreva um texto respondendo a ela. Você tem dois caminhos
a seguir. Indique se concorda com a posição de Juliana, usando os motivos já
apontados e acrescentando outros que justifiquem a posição assumida por você,
ou, se não concorda com a posição da leitora, indique qual a razão e apresente
os motivos para ter uma posição diferente.
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JULIANA AZEVEDO
A internet é uma verdadeira armadilha. Tudo o que a gente precisa pode
ser encontrado em livros e bibliotecas, em fontes seguras. Quando se faz
uma pesquisa na internet se acha muita bobagem. Além do mais é um grau
de exposição perigoso já que a sua foto pode ser salva por qualquer pessoa.
Quem tem um mínimo de noção jamais deveria entrar em redes sociais como
o Facebook.

Maria Julia Santos da Silva
EM Piratini
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chapeuzinho vermelho:
duas versões que vão
abalar a floresta
REBECA SILVA
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chapeuzinho vermelho: duas versões
que vão abalar a floresta
Você já imaginou a clássica história de Chapeuzinho Vermelho sendo contada por ela
mesma? E se, em vez da Chapeuzinho, quem nos contasse a história fosse o Lobo Mau?
Na sequência dos contos de aventura, vimos que em alguns textos quem conta a
história é um narrador que não participa dela, mas sabe tudo o que acontece. Em outros,
a trama é contada por um narrador que participa da história, é um personagem. Nesta
sequência de atividades, o desafio será contar a história de Chapeuzinho Vermelho,
primeiro, tendo a protagonista como narradora e, depois, o Lobo Mau.

1A Você leu ou conhece algum destes contos? Na roda de hoje, com os livros que
estão à disposição, você irá compartilhar com os colegas as histórias que conhece,
relembrar ou conhecer outros contos, conversar sobre o que eles têm em comum,
suas histórias favoritas e por quê. Após a roda, organize uma lista com os contos
preferidos da turma.

1B Nesta sequência, você terá como desafio escrever a história de Chapeuzinho
Vermelho, contada pela menina e depois pelo Lobo Mau. Que tal organizar uma
sessão de leitura dos textos produzidos para os alunos do 1º ano? Combine com a
professora, ou o professor, as etapas desse trabalho.

2A Provavelmente vocês conhecem a história Os três porquinhos. Abaixo, você
confere a capa de alguns livros que trazem esse clássico dos contos. Nesta atividade,
vamos reler uma versão dele.

Editora Ciranda Cultural
Editora Callis

Editora FTD

Editora Companhia das Letrinhas
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OS TRÊS PORQUINHOS
Certa vez uma porca teve três porquinhos. Ela estava velha e não tinha
como sustentá-los, então mandou que partissem em busca da sorte. O
primeiro porquinho andou, andou até que encontrou um homem que carregava
um feixe de palha, e disse a ele:
“Por favor, camponês, me dê um tanto dessa palha para que eu possa
construir minha casinha”.
O camponês, que tinha bom coração, assim o fez, entregando-lhe uma boa
quantidade de palha. O porquinho não perdeu tempo e logo sua casa estava
pronta. Porém, também logo veio um lobo, que bateu à porta e falou:
“Porquinho, porquinho, deixe-me entrar”.
Ouvindo isso o porquinho respondeu:
“Não, não, pelos fios de minha barba, aqui você não vai entrar”.
O lobo, sem se deixar abalar com a resposta, retrucou:
“Então vou soprar, vou bufar e vou sua casa arrebentar”.
E soprou, soprou, bufou, bufou até que a casa foi pelos ares. O porquinho,
no entanto, era rápido, e saiu correndo para dentro da mata tão depressa que,
por mais que tentasse, o lobo não conseguiu capturá-lo.
O segundo porquinho encontrou um homem com um feixe de madeira e
disse:
“Por favor, meu bom homem, me dê um tanto dessa madeira para que eu
possa construir a minha casinha”.
O homem assim o fez e o porquinho, mais do que depressa, construiu a sua
casinha. Mas não tardou e o lobo apareceu e disse:
“Porquinho, porquinho, deixe-me entrar”.
“Não, não, pelos fios de minha barba, aqui você não vai entrar.”
“Então vou soprar, vou bufar e vou sua casa arrebentar.”
E soprou, soprou, bufou, bufou até que a casa foi pelos ares. Assim como
seu irmão, esse porquinho também era ágil. Ele correu para dentro da floresta
e o lobo mais uma vez não pôde encher a barriga com os porquinhos dessa
família! O terceiro porquinho vinha andando pelo seu caminho quando encontrou um homem que fabricava tijolos e disse:
“Por favor, meu bom homem, me dê um tanto desses tijolos para que eu
possa construir a minha casinha”.
O homem tinha sobrando e de bom grado deu muitos tijolos para o
porquinho. Satisfeito, o porquinho seguiu seu caminho quando surgiram da
mata seus dois irmãos, chorando.
“O que aconteceu, irmãozinhos?”, perguntou-lhes. “Por que tanta tristeza?”
Os dois infelizes contaram ao irmão a desgraça provocada pelo lobo.
“Não se preocupem meus irmãos, tenho tijolos! Esse material é mais forte,
vamos fazer nossa casinha com ele e o lobo não poderá destruí-la!”
Sem perda de tempo, trataram de construir sua sólida casinha. Não tardou,
o lobo apareceu outra vez e, tal como fizera com os outros dois porquinhos,
disse:
“Porquinho, porquinho, deixe-me entrar”.
“Não, não, pelos fios de minha barba, aqui você não vai entrar.”
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“Então vou soprar, vou bufar e vou sua casa arrebentar.”
E ele soprou, bufou, soprou, bufou, bufou e soprou mais ainda, até ficar
roxo e perder o fôlego, mas a casa não caiu. Então ele percebeu que essa
casa era mais forte e por mais que soprasse não conseguiria destruí-la. O lobo
ficou furioso e disse:
“Porquinho, perdi a paciência com você. Não vou esperar mais, vou entrar
pela chaminé e devorá-los todos!”
Enquanto isso, o porquinho, esperto, pendurou um caldeirão cheio de água
na lareira acesa com um fogo bem alto. O lobo, cada vez mais furioso, começou a descer pela chaminé, e estava tão cego de ódio que nem viu a panela.
Assim que tocou a água fervente deu um grito e saltou tão alto que voou
pela chaminé, caindo próximo à casa dos porquinhos. Bem nesse instante
passavam por ali caçadores, que, ao verem aquele lobo furioso, rapidamente
o mataram, deixando os três irmãozinhos e todos os habitantes daquele lugar
livres para sempre dos ataques do lobo.
Conto da tradição oral em versão adaptada do blog Contos de Fadas
(contosfadas.blogspot.com), acesso em 5/5/2016

Depois da leitura, responda:
• Quem está narrando essa história? Como você descobriu?

• Agora preencha o quadro abaixo, sobre os personagens do conto.
Personagem

Como ele é

• No quadro abaixo, liste os acontecimentos do conto na ordem em que aparecem.
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2B Converse com todos e responda às questões abaixo.
• Por que imagina que este conto está sendo chamado de A verdadeira história dos
três porquinhos!? Explique.

• Observe a capa do livro onde o conto foi publicado. Que outras pistas temos sobre
o conto com base na capa?
• Retome as capas dos livros exibidas na atividade 2A e compare-as com esta capa.
Agora todos vão assistir a um vídeo onde essa história será lida. Fique atento à leitura
e às ilustrações que serão mostradas. O trecho inicial pode ser acompanhado abaixo.

A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS!
Por A. Lobo, tal como foi contada a Jon Scieszka
Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos.
Ou, pelo menos, acham que conhecem.
Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira,
porque ninguém jamais escutou o meu lado da história.
Eu sou o lobo. Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex.
Eu não sei como começou todo esse papo de Lobo Mau, mas está
completamente errado.
Talvez seja por causa de nossa alimentação.
Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como
coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgues
fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau.
Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de Lobo Mau está errado.
A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar.
Esta é a verdadeira história.
No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para
minha querida e amada vovozinha.
Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito.
[...]
Extraído de SCIESZKA, Jon. A verdadeira história dos três porquinhos!.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2005
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Depois de ouvir a história, converse novamente com todos e retome as questões
da página anterior.
• Releia o trecho inicial. Quem é o narrador dessa história? Como você descobriu?
Busque pistas no texto que comprovem sua hipótese.

• Agora preencha o quadro abaixo, sobre os personagens do conto.
Personagem

Como ele é

No início do texto, o narrador diz: “Ninguém conhece a história verdadeira, porque
ninguém jamais escutou o meu lado da história”.
• Por que a palavra meu está em itálico?

itálico

Esse recurso – o de inclinar as letras ligeiramente para a direita – é utilizado
para destacar determinados conteúdos do texto, para dar mais ênfase a eles. O
efeito é semelhante ao do uso do negrito e das aspas.
Esse estilo é chamado itálico por questões históricas, em homenagem à Torre
de Pisa, localizada em Pisa, na Itália, que inclinou-se já durante a construção,
devido a fundação e compactação do solo malfeitas.

A turma hoje conheceu o livro A verdadeira história dos três porquinhos!. O vídeo a
que assistiram na aula está disponível na plataforma Nossa rede (www.nossarede.
salvador.ba.gov.br). A sugestão é que assistam em casa, ou com outros colegas, para
continuar o trabalho com esse conto. Enquanto estiver assistindo, faça anotações
em relação aos acontecimentos do conto, a forma como o Lobo narra a história,
a relação entre o texto que está sendo lido e as ilustrações e outras questões que
chamarem a atenção. Na aula seguinte, compartilhe com os colegas.

Vitoria dos Santos
EM Manuel Lisboa
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2C Com os colegas, liste os acontecimentos do conto A verdadeira história dos
três porquinhos! na ordem em que aparecem.

Agora recupere o levantamento dos acontecimentos realizado na atividade 2A e
compare-os:
• Há diferenças? Quais? Por quê?

2D Observe a maneira como os contos iniciam:
• Quem narra cada uma das histórias?
Conto 1
Conto 2
• Como o narrador se apresenta nos dois contos?

Conto 1

Conto 2

Analise com o colega o trecho inicial do conto 2, reproduzido na página 36.
• Por que imagina que o lobo começa o texto dessa forma? Que impressão quer
causar no leitor?
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Recuperem a análise que fizeram anteriormente sobre os dois contos e anotem numa
folha à parte, seguindo o modelo que a professora, ou o professor, vai apresentar.

3A Vamos reler e relembrar o famoso conto Chapeuzinho Vermelho. Antes da
leitura, converse e comente com os colegas sobre as versões que conhece ou que
já leu desse conto.

CHAPEUZINHO VERMELHO
Era uma vez uma menininha encantadora. Todos que batiam os olhos nela a
adoravam. E, entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre
lhe dando presentes. Certa ocasião ganhou dela um pequeno capuz de veludo
vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo, e por
isso passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho.
Um dia, a mãe da menina lhe disse: “Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns
bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha, e estas coisas vão revigorá-la. Trate de sair agora mesmo, antes
que o sol fique quente demais, e quando estiver na floresta olhe para a frente
como uma boa menina e não se desvie do caminho. Senão, pode cair e quebrar
a garrafa, e não sobrará nada para a avó. E, quando entrar, não se esqueça de
dizer bom-dia e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa”.
“Farei tudo que está dizendo”, Chapeuzinho Vermelho prometeu à mãe.
Sua avó morava lá no meio da mata, a mais ou menos uma hora de caminhada
da aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com o lobo. Como
não tinha a menor ideia do animal malvado que ele era, não teve um pingo de
medo.
“Bom-dia, Chapeuzinho Vermelho”, disse o lobo.
“Bom-dia, senhor Lobo”, ela respondeu.
“Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho?”
“À casa da vovó.”
“O que é isso debaixo do seu avental?”
“Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Assamos ontem e a vovó, que está
doente e fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la”, ela respondeu.
“Onde fica a casa da sua vovó, Chapeuzinho?”
“Fica a um bom quarto de hora de caminhada mata adentro, bem debaixo dos
três carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é pelas aveleiras que crescem
em volta”, disse Chapeuzinho Vermelho.
O lobo pensou com seus botões: “Esta coisinha nova e tenra vai dar um petisco e tanto! Vai ser ainda mais suculenta que a velha. Se tu fores realmente
matreiro, vais papar as duas”.
O lobo caminhou ao lado de Chapeuzinho Vermelho por algum tempo. Depois
disse: “Chapeuzinho, notou que há lindas flores por toda parte? Por que não para
e olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu como os passarinhos estão cantando lindamente. Está se comportando como se estivesse indo para a escola,
quando é tudo tão divertido aqui no bosque”.
Chapeuzinho Vermelho abriu bem os olhos e notou como os raios de sol dançavam nas árvores. Viu flores bonitas por todos os cantos e pensou: “Se eu levar
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um buquê fresquinho, a vovó ficará radiante. Ainda é cedo, tenho tempo de sobra
para chegar lá, com certeza”.
Chapeuzinho Vermelho deixou a trilha e correu para dentro do bosque à
procura de flores. Mal colhia uma aqui, avistava outra ainda mais bonita acolá, e
ia atrás dela. Assim, foi se embrenhando cada vez mais na mata.
O lobo correu direto para a casa da avó de Chapeuzinho e bateu à porta.
“Quem é?”
“Chapeuzinho Vermelho. Trouxe uns bolinhos e vinho. Abra a porta.”
“É só levantar o ferrolho”, gritou a avó. “Estou fraca demais para sair da
cama.”
O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra,
foi direto até a cama da avó e a devorou inteirinha. Depois, vestiu as roupas dela,
enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas.
Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho corria de um lado para outro à cata de
flores. Quando tinha tantas nos braços que não podia carregar mais, lembrou-se
de repente de sua avó e voltou para a trilha que levava à casa dela. Ficou surpresa ao encontrar a porta aberta e, ao entrar na casa, teve uma sensação tão
estranha que pensou: “Puxa! Sempre me sinto tão alegre quando estou na casa
da vovó, mas hoje estou me sentindo muito aflita”.
Chapeuzinho Vermelho gritou um olá, mas não houve resposta. Foi então até
a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada, com a touca puxada para
cima do rosto. Parecia muito esquisita.
“Ó, avó, que orelhas grandes você tem!”
“É para melhor te escutar!”
“Ó, avó, que olhos grandes você tem!”
“É para melhor te enxergar!”
“Ó, avó, que mãos grandes você tem!”
“É para melhor te agarrar!”
“Ó, avó, que boca grande, assustadora, você tem!”
“É para melhor te comer!”
Assim que pronunciou essas últimas palavras, o lobo saltou fora da cama e
devorou a coitada da Chapeuzinho Vermelho.
Saciado o seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e
começou a roncar muito alto. Um caçador que por acaso ia passando junto à
casa pensou: “Como essa velha está rocando alto! Melhor ir ver se há algum
problema”. Entrou na casa e, ao chegar junto à cama, percebeu que havia um
lobo deitado nela.
“Finalmente te encontrei, seu velhaco”, disse. “Faz muito tempo que ando à
sua procura.”
Sacou sua espingarda e já estava fazendo pontaria quando atinou que o lobo
devia ter comido a avó e que, assim, ele ainda poderia salvá-la. Em vez de atirar,
pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de
algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho. Mais algumas, e a menina pulou fora, gritando: “Ah, eu estava tão apavorada! Como estava escuro na barriga
do lobo”.
Embora mal pudesse respirar, a idosa vovó também conseguiu sair da barriga. Mais que depressa, Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e en-
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cheu a barriga do lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou sair correndo,
mas as pedras eram tão pesadas que suas pernas bambearam e ele caiu morto.
Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador ficaram radiantes. O caçador
esfolou o lobo e levou a pele para casa. A avó comeu os bolinhos, tomou o vinho
que a neta lhe levara, e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho disse consigo: “Nunca se desvie do caminho e nunca entre na mata quando sua mãe
proibir”.
Extraído de Contos de fadas – Edição ilustrada e comentada,
tradução de Maria Luiza X. de A. Borges.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, pp. 30 a 35

Liste os acontecimentos do conto na ordem em que aparecem.

• Quem narra essa história? Como você descobriu?

• Quem é e como é Chapeuzinho Vermelho? Volte ao texto e localize todas as informações que justificam sua resposta.

• Se Chapeuzinho Vermelho estivesse contando essa história, e considerando o que
foi apontado na questão anterior, o que mudaria? E se fosse o Lobo Mau o narrador?
Converse sobre essas possibilidades.
3º BIMESTRE
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3B Parte 1 – Com esta atividade, vamos planejar e produzir a reescrita do conto

Chapeuzinho Vermelho, tendo a protagonista como narradora.

Reescrita do conto Chapeuzinho Vermelho
Personagem-narrador:

Como vamos produzir?

Para quem iremos escrever?

Onde irá circular?

• Na versão que iremos contar, como podemos caracterizar a personagem para que
os leitores a conheçam? Anote no quadro abaixo.

• Na leitura do conto, percebe-se que Chapeuzinho não sabe que está sendo enganada pelo lobo. Discuta com os colegas em que momentos isso fica evidente e anotem.

• Com base no texto, discuta com os colegas como é o lobo dessa história e
preencha o quadro abaixo.
Como é o lobo

Como Chapeuzinho acha que o lobo é

• Em quais acontecimentos da história Chapeuzinho Vermelho está presente? Recupere
a lista de acontecimentos produzida na atividade anterior e marque nela, com cores
diferentes, aqueles em que ela participa e em que não participa.
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3B Parte 2 – Releia os três primeiros parágrafos do conto e responda às ques-

tões propostas a seguir.
• Que trechos confirmam que a mãe de Chapeuzinho é zelosa e preocupada com a segurança da filha? Marque-os no próprio texto. Essa questão fica evidente na fala da mãe.
• Você acha que Chapeuzinho tem as mesmas preocupações da mãe? Qual trecho
justifica sua resposta?

• Você acha que Chapeuzinho tem noção da preocupação de sua mãe, do risco que
está correndo? Qual trecho justifica sua resposta?

Agora vamos definir os acontecimentos da história que iremos reescrever e em que
ordem eles deverão aparecer no texto. Na atividade anterior, você observou que alguns
acontecimentos não são vividos por Chapeuzinho. Com os colegas, recupere aqueles
de que o personagem não participa e discuta se será necessário repor essa informação para o leitor na nova versão. Se considerar que sim, discuta com os colegas e
encontre com eles a melhor maneira de fazê-lo.
Após essa análise, registre abaixo os acontecimentos e a ordem em que eles deverão
aparecer no texto.

3C A tarefa agora, sua e dos colegas, será recontar o texto que planejaram como

se esse texto estivesse escrito. Pensem como vocês poderão recontar considerando
a perspectiva da narradora-personagem Chapeuzinho Vermelho e selecionando expressões que tragam o encantamento da linguagem presente nesses contos.
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3D Nesta atividade, você e os colegas irão ditar o texto para que a professora,

ou o professor, registre-o num cartaz. O trabalho será realizado em várias aulas.
Para tanto, usem tudo o que foi planejado anteriormente e as anotações feitas ao
longo das discussões realizadas durante o reconto. Ditem da melhor forma possível,
tornando o texto interessante para o leitor. Para iniciar a produção, recuperem a
atividade 3B (Parte 1) quando definiram como iriam caracterizar Chapeuzinho para
apresentá-la ao leitor. Discutam qual a melhor forma de escrever essa apresentação.

3E Agora vamos retomar e reler o texto produzido e ajustar o que for necessário.

Numa folha à parte, você poderá tomar nota de suas ideias para contribuir com a
revisão do texto coletivo, conversando com seus colegas.

4A Parte 1 – Chegou a vez do Lobo Mau...

De agora em diante, vamos planejar e produzir a reescrita do conto Chapeuzinho
Vermelho tendo o lobo como narrador.
Reescrita do conto Chapeuzinho Vermelho
Personagem-narrador:

Como vamos produzir?

Para quem iremos escrever?

Onde irá circular?

• Na versão que iremos contar, como podemos caracterizar o lobo para que os
leitores o conheçam? Anote.

• Como pudemos perceber na leitura do conto original, o lobo engana Chapeuzinho
e a vovó. Discutam, localizando no texto, as duas enganações e como elas se dão.
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• Com base no texto original, discutam como é o lobo dessa história e como ele se
apresenta a Chapeuzinho.
Como é o lobo

Como o lobo se apresenta a Chapeuzinho

• Em quais acontecimentos da história o lobo está presente? Volte à lista produzida
na atividade 3A e marque nela, com cores diferentes, aqueles em que ele participa
e em que não participa.

4A Parte 2 – Agora vamos definir os acontecimentos da história que iremos

reescrever e em que ordem deverão aparecer no texto. Na atividade anterior, levantamos alguns acontecimentos que não são vividos pelo lobo. Recupere aqueles
em que o personagem não participa e discuta entre todos se será necessário repor
essa informação para o leitor. Se considerarem que sim, conversem e encontrem
a melhor maneira de fazê-lo.
• Após essa análise, registre abaixo os acontecimentos e a ordem em que deverão
aparecer na versão narrada pelo lobo.

4B A tarefa será recontar o texto que planejaram como se esse texto estivesse

escrito na perspectiva do Lobo Mau. Pense e combine com seu colega de dupla
como poderão recontar da melhor forma.
• Agora é hora do reconto coletivo.

4C Nesta atividade, vocês deverão iniciar a produção do texto fazendo uso do

planejamento realizado anteriormente e das discussões que realizaram durante o
reconto. Lembrem-se de reescrever da melhor forma, preocupando-se com quem
serão os leitores do conto.
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4D Retome o texto produzido coletivamente e, com os colegas, releia e ajuste o

que for necessário. Fique atento às discussões da turma. Numa folha à parte, você
poderá tomar nota de suas ideias para contribuir com a revisão proposta.

4E Com seu colega de dupla, retome o texto produzido, observe as orientações

da professora, ou do professor, e proceda à revisão do trecho indicado.

4F Analisem o texto que produziram, lendo com atenção cada uma das questões

abaixo e assinalando a alternativa que mais se adequa ao texto.
Sim

Não

Às vezes

O texto foi narrado da perspectiva do lobo?
Foi mantida a primeira pessoa?
A trama se manteve considerando o que o
lobo sabe e não sabe da história?

Foi utilizada pontuação no texto?

A pontuação dos diálogos permite ao leitor
saber qual personagem está falando?
Depois da escrita, foi retomada a produção
verificando a ortografia? Foi feito uso dos
estudos realizados sobre ortografia?
• Com o colega, revise o texto com base nas questões apontadas e passe-o a limpo.

5A Chegou o momento de planejar a sessão de leitura para as outras turmas.

Conversem e combinem como será. Preencha o formulário abaixo para ajudar no
planejamento.

Data da sessão de leitura

Local

Materiais necessários _______________________________________________

• Agora que combinaram tudo, escrevam um convite para os alunos do 1º ano.

46

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

CHAPEUZINHO VERMELHO: DUAS VERSÕES QUE VÃO ABALAR A FLORESTA

5B Esse momento será dedicado à preparação para a sessão de leitura. Com

seu colega de dupla, como em um ensaio, leiam o texto que produziram como se o
estivessem apresentando para os alunos do 1º ano.

• Agora, juntem-se a outra dupla e leiam uns para os outros, de forma que possam
avaliar e ajustar a leitura que será realizada para o público final.
• Em casa, releia o texto, tendo alguém da família no papel de ouvinte, e observe em
que aspectos a leitura pode melhorar. Repita a atividade quantas vezes for preciso.
Se você tiver um aparelho que grave áudio ou vídeo, você pode usá-lo para registrar
sua apresentação. Esse é um ótimo recurso para melhorar sua performance.

5C Chegou o grande dia! Vamos lá, capriche na leitura!
5D Com seu colega de dupla, avalie o trabalho realizado com base nos itens

apontados abaixo.

Qual foi a tarefa mais difícil
a ser realizada durante
a sequência?

E a mais fácil?

Nos momentos coletivos,
vocês cooperaram
e contribuíram com
o trabalho? Expliquem.
Durante a preparação
da leitura, vocês se
empenharam no trabalho?
Qual foi a postura assumida
durante a sessão de leitura?
Vocês acham que os alunos do
1º ano gostaram do texto que
produziram? Por quê?
Outra questão que
julgarem necessária.

• Compartilhe na roda o que a dupla analisou anteriormente, discutindo como poderão
encaminhar essa atividade de uma melhor forma em outros momentos.
3º BIMESTRE
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análise e reflexão
sobre a língua
REBECA SILVA
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análise e reflexão sobre a língua
análise da pontuação
1

Na sequência Lendo notícias, vocês leram alguns comentários de leitores
de jornal. Nesta atividade, deverão analisar outros comentários respondendo às
questões propostas.
• Leiam o comentário 1 de Marcos Ferreira publicado em um site de notícias.

MARCOS FERREIRA
É UMA VERGONHA O QUE ESTÁ ACONTECENDO. A RÁPIDA DISSEMINAÇÃO
DESSE VÍRUS É CULPA DE TODOS NÓS, POIS NÃO CUIDAMOS DO PLANETA
EM QUE VIVEMOS E ESTAMOS DESTRUINDO-O. A HUMANIDADE TODA UM DIA
VAI PAGAR POR ISSO.

• A que se refere o texto? Discutam.
• Há pistas no texto que ajudam a confirmar sua resposta?
• Por que o autor escreveu o texto em letras de fôrma maiúsculas (caixa alta)?
• Como o autor devia estar se sentindo quando escreveu o comentário? Como você
percebeu isso?
Agora leia este segundo comentário, do mesmo leitor, e veja se a hipótese levantada
se confirma.

MARCOS FERREIRA
POR QUE PAÍSES COMO CHINA, EUA E RÚSSIA NUNCA SÃO ATINGIDOS
POR ESSAS EPIDEMIAS? ISSO SERVE APENAS PARA DESVIAR DINHEIRO PARA
CRIAÇÃO DE VACINAS E REMÉDIOS E FAZER OS MAIS POBRES PAGAREM POR
ISSO, ALÉM DE AFASTAR OS TURISTAS. ENTENDAM OS MAIS POBRES COMO
BRASIL, OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E DA ÁFRICA.

• A que notícia esses comentários se referem?
• Quais relações podemos estabelecer entre o primeiro e o segundo comentário?
• Você acha que faria diferença no texto de Marcos se ele não tivesse utilizado letras
maiúsculas? Por quê?
• Como o autor devia estar se sentindo quando escreveu esse comentário? Confirmou-se o que apontaram anteriormente?

análise da pontuação (uso da vírgula)
2

Na página seguinte leia a notícia publicada no jornal A Tarde.
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TOCHA OLÍMPICA PERCORRERÁ TRÊS ROTEIROS EM SALVADOR
Sex, 29/4/2016
Símbolo dos Jogos do Rio 2016, a Tocha Olímpica, que chega ao Brasil na
próxima terça-feira, 3, vai percorrer três roteiros em Salvador no dia 24 de
maio: do Pelourinho ao Bonfim, avenida Paralela, e do Dique do Tororó ao Farol
da Barra. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 29, em reunião realizada pela
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre).
A Tocha vai transportar a Chama Olímpica em um revezamento por mais de
300 cidades brasileiras, sendo 27 na Bahia, incluindo a capital.
As chamadas ‘Cidades-Celebração’, onde a tocha pernoitará na Bahia também
já são conhecidas: Salvador, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus,
Valença, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso, que será o último município
a receber a pira, no dia 27.
Extraído de A Tarde (http://goo.gl/NEZdqe), acesso em 25/5/2016

Você sabia que a tocha olímpica percorreu a Bahia e passou pela cidade de Salvador?
Agora vamos reler um trecho do texto sobre o povo Pataxó, estudado no primeiro
bimestre.
“Algumas ervas medicinais são muito utilizadas pelo povo Pataxó de modo geral. São elas: amesca, babosa, santa-maria, cardo-santo, tioiô, confrei,
hortelã, boldo, coentro-maranhão, chapéu-de-couro, cana-de-macaco,
artimija e mastruz.”
Com seu colega de dupla, releia os trechos destacados nos textos e analise para
que a vírgula foi utilizada. Anote as conclusões no quadro abaixo.

Notícia sobre
a tocha olímpica

Texto sobre o povo Pataxó

Converse com os colegas sobre o que observaram e tomem nota no caderno, no
espaço reservado para essas anotações.
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análise da pontuação (comparação)
3

No clássico Chapeuzinho Vermelho, a menina do capuz vermelho chega à
casa da avó e conversa com o lobo disfarçado. Leia os textos abaixo observando a
pontuação e discuta com o colega sobre as questões propostas.

Texto 1
O lobo pusera a touca da velha na cabeça, ocultando, assim, parte do focinho,
mas era horrível o que lhe ficava a descoberto.
− Ai, avozinha! − disse a menina − Por que tem as orelhas tão grandes?
− É para te ouvir melhor, minha filha.
− E por que está com uns olhos tão grandes?
− É para te ver melhor.
− E para que está com os braços tão grandes?
− É para te abraçar melhor.
− Jesus! Para que tem hoje uma boca tão grande e uns dentes tão agudos?
− É para te comer melhor.
A estas palavras o lobo arremessou-se à pobre pequena e engoliu-a.
Extraído de JACKSON, W.M. Tesouro da juventude, Volume 13. Inc. Editores, 1963, vol. 13, p. 102

Texto 2
Chapeuzinho estranhou o aspecto da avó. Antes de tudo, estava muito
peluda! Seria efeito da doença? E foi reparando:
− Oh, vovozinha, que braços longos você tem!
− São para abraçá-la melhor, minha querida menina!
− Oh, vovozinha, que olhos grandes você tem!
− São para enxergar também no escuro, minha menina!
− Oh, vovozinha, que orelhas compridas você tem!
− São para ouvir tudo, queridinha!
− Oh, vovozinha, que boca enorme você tem!
− É para engolir você melhor!
Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a
pobre Chapeuzinho Vermelho.
Extraído de Contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. Livro do Aluno (vol.2, p.30).
Alfabetização. Escola Ativa, Ministério da Educação, Brasília, 2000

Texto 3
E lá vem Chapeuzinho, contente e feliz.
Ela chega, para e logo diz:
“Pra que orelhas tão grandes, Vovó?”
E o lobo: “São para te ouvir melhor”.
“Por que esses olhos tão grandes, Vovó?”
“São para te ver melhor.”
Extraído de DAHL, Roald. Historinhas em versos perversos. São Paulo: Salamandra, 2007, p. 45
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• O que há de diferente nos três textos lidos? Releia cada um e complete a tabela.
Texto 1

Texto 2

Texto 3

Recurso utilizado
pelo autor.
Por que o autor
usou esses
recursos?
A escolha do autor
se manteve
durante o texto?
• Entre os tipos de pontuação usados nos textos, de qual você gostou mais? Por quê?

4

Escolha um dos textos analisados e reescreva-o no no caderno pessoal fazendo
uso de outra pontuação. Lembre-se de que não importa a escolha feita no momento
de pontuar, mas é preciso mantê-la durante todo o texto para não causar confusão
nos leitores. Na próxima aula, você e os colegas vão ler uns para os outros o texto
que produziram, analisando a pontuação usada.

USO DOS ARTICULADORES TEXTUAIS
5

O texto abaixo é o comentário de um leitor, publicado na internet, sobre a
realização das Olimpíadas no Brasil. Analise as palavras destacadas no comentário
de Fábio Couto e discuta com seu colega como poderiam substituí-las sem modificar
o sentido do texto, usando as sugestões do quadro abaixo.
no entanto
sem dúvida

também
além disso

com certeza

todavia

porém

seguramente

FÁBIO COUTO
Muita gente aposta no fracasso dessas Olimpíadas no Brasil, porém se dizia
a mesma coisa da Copa do Mundo: que seria um grande fracasso. Pior ainda, diziam que o Brasil iria passar uma vergonha mundial. Mas no fim correu tudo bem
e certamente dará tudo certo com as Olimpíadas. Essas pessoas que apostam
no pior vão se dar mal de novo.
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• Escreva com o colega o texto com as modificações que pensaram.

• Agora compartilhe com a turma como ficou o texto de vocês, observando as
diferentes escolhas. Organize uma lista com os articuladores textuais utilizados e
registre no caderno pessoal.

concordância verbal
6

Leia o trecho abaixo, extraído da notícia OMS declara emergência global por
microcefalia e estuda relação com zika, publicada no portal UOL, e complete com
as palavras indicadas ajustando-as conforme o texto.
“Durante sessão do conselho da organização na semana passada, a diretora-geral
da OMS, Margaret Chan, ________ (dizer) que a situação do vírus no mundo _______
(mudar) drasticamente e que o zika, após ser detectado nas Américas em 2015, se
_________ (espalhar) agora de forma explosiva.
Em abril de 2015, professores da UFBA (Universidade Federal da Bahia)
____________ (identificar) pela primeira vez a doença no Brasil. Os primeiros casos
________ (ser) confirmados pelo Ministério da Saúde no mês seguinte, após exames
____________ (realizar) pelo Instituto Evandro Chagas.
Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), entre 3 milhões e
4 milhões de pessoas ___________ (poder) ser _____________ (contaminar) pelo
vírus em 2016 nas Américas. Mas a OMS hesita em chancelar a projeção.”
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Agora discuta com todos como o texto foi completado e preencham juntos o
quadro.
Verbo

Como ficou

Por que ficou dessa forma?
O que a dupla considerou para tomar a decisão?

dizer

mudar

espalhar

identificar

ser

realizar

poder

contaminar
• Nesta atividade, todas as palavras que você usou para completar a notícia são
verbos. Como pode observar, verbo é uma palavra que representa um fato, uma
ação, um estado, um fenômeno da natureza. As palavras da língua portuguesa
enquadram-se em categorias que funcionam como caixas organizadoras, conforme
o que elas têm de semelhante entre si.

ORTOGRAFIA
7

Palavras derivadas

Observe:
chuva chuvisco choveu chuvarada chover chovia
carro carroça carroceria carroceiro carruagem
• O que essas palavras têm em comum?
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• Agrupe as palavras abaixo em quatro colunas usando algum critério para definir
quais delas entram em cada coluna:
português enchimento mensal aportuguesado machuquei
mensalmente encher machucar mensalidade enchente
machucado cheio portuguesa machucou mês

• Que critérios você usou para agrupar as palavras?

• Socialize com os colegas o que foi discutido na dupla. Depois anote no caderno
pessoal esse critério para usar quando for necessário.
Atenção! Essa é uma boa dica para quando você tiver uma dúvida ortográfica.

8

Complete as linhas abaixo com outras palavras da mesma família, prestando
atenção na ortografia da palavra primitiva.
caixa
fugir
cabeça
terra
Ditado interativo

9

No primeiro bimestre, na sequência Conhecendo povos indígenas, lemos e
produzimos alguns textos do tipo “Você sabia que…”. Nesta atividade, a turma irá
participar de um ditado interativo e conhecer mais sobre a Revolta da Vacina. Como
já sabem, a professora, ou o professor, irá ditar o texto. Você e seu colega irão
discutir e escrever da melhor forma possível. As dúvidas não resolvidas com seu
parceiro poderão ser discutidas com a turma.
• Agora, depois de discutir entre todos, faça um registro explicando o que aprenderam. Anote tudo no caderno pessoal.
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Esse registro poderá ser organizado em forma de tabela como no exemplo abaixo.
Dúvida

Palavra correta

Dica ortográfica

Alguns usos do X

10

Organize as palavras abaixo no quadro, agrupando-as com base na primeira
palavra da lista.
exagero
exemplo
Alexandre

exercício êxito lixo mexer baixo faixa exército
exigir mexerica inexistente exalar caixa próximo
coxinha auxiliar macaxeira examinar exato auxílio

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

faxina

exame

máximo

• O que você observou? O que essas palavras têm em comum?
• Com seu colega de dupla, faça um registro explicando como formou cada grupo
de palavras.
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Dica: observe as palavras do Grupo 2. Você reparou que antes da letra X sempre
tem a vogal E? Pois é, a letra X só tem som de Z quando antes dela vier a letra E.

uso do dicionário
11

Hoje vamos realizar o Desafio do dicionário. A professora, ou o professor, vai
ler uma notícia sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Depois vai ler o texto
de novo e pedir que vocês encontrem algumas palavras no dicionário. A dupla que
encontrar primeiro deverá ir ao quadro escrever a palavra ditada corretamente,
compartilhar com os colegas o significado e dizer como fizeram para encontrá-la.
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sondagem
Nome:
Ano:

Data:

ESCRITA DE LISTA
Olá,
Escreva nesta folha, do melhor jeito que conseguir, as palavras e a frase que a
professora, ou o professor, vai ditar. Esta página será destacada e guardada para
que, no fim do ano, você possa ver o que aprendeu.
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