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ROTEIRO DE ESTUDOS 

MATEMÁTICA 

Ler e fazer as atividades das páginas 115 a 117. 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/J0af9z4VQlU  

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Atividade anexada. 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/am-m5yiLk4M  

 

ENCONTRO ONLINE: Hoje, às 16:30. Link para acesso: 

4º ano A: https://meet.google.com/wtw-tfjp-gcm?authuser=0 

4º ano B: https://meet.google.com/wju-aoin-iaa?authuser=0 

 

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

- Fazer essa lista no caderno de Produção de Texto. 

- Faça com capricho e atenção. 

 

 Por meio das duas reportagens estudadas anteriormente, você obteve muitas informações. Por exemplo: que a 

atitude de uma criança pode ajudar várias outras; que é importante o respeito aos outros no trânsito; que um 

gesto de solidariedade e gentileza tem muito valor. 

 

 Agora que você já sabe quais são as partes ou os elementos de uma reportagem, chegou sua vez de informar 

seus leitores. Você será repórter! 

 

Planejamento 

Entrevista 

- Você vai fazer uma pequena entrevista com um adulto da sua família. 

 

1) Registre o nome e a idade da pessoa entrevistada. Escreva também a profissão dessa pessoa. Procure saber 

se ela é muito ocupada, se faz muitas tarefas diariamente. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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2) Mostre as imagens abaixo à pessoa entrevistada. 

 

 

 

 

 

3) Faça a ela as perguntas a seguir, registrando as respostas no caderno. 

a) O que você acha das atitudes retratadas nas imagens? Por quê? 

b) Você já presenciou atitudes semelhantes a essas? O que você sentiu? 

c) Você já teve oportunidade de praticar alguma atitude semelhante? Conte como foi. 

 

Rascunho 

- Em uma folha avulsa, faça um rascunho da reportagem, que deve ter a seguinte estrutura: título; nome do repórter (seu 

nome); data e local de publicação; introdução ao assunto; informações e opiniões (1°, 2°, 3° e 4° parágrafos), 

final/conclusão (5° parágrafo); imagens e legendas. Veja abaixo: 

 

1. No 1° parágrafo, você vai fazer uma introdução ao assunto. Escreva sobre a necessidade de sermos solidários uns 

com os outros e sobre a importância de cada cidadão contribuir para a harmonia do lugar onde vive. 

 

2. No 2° parágrafo, você vai apresentar a pessoa entrevistada. Faça uma frase colocando o nome, a idade e a 

ocupação dessa pessoa. Escreva também informações adicionais que você tiver obtido durante a entrevista. 

 

3. No 3° parágrafo, você vai contar se o entrevistado já presenciou, ou não, atitudes semelhantes àquelas retratadas 

nas imagens. E se ela tiver presenciado, conte o que ele sentiu. 

 

4. No 4° parágrafo, você vai contar se o entrevistado já praticou ou não atitudes semelhantes àquelas ilustrações. Se ele 

tiver praticado, conte o que ele fez. 

 

5. No 5° parágrafo, faça o final da reportagem. Escreva uma frase reafirmando o tipo de comportamento que todos nós 

devemos ter. Explique quais serão as conseqüências se todos tivermos sempre atitudes gentis, solidárias e respeitosas. 

 

6. Escolha um título e um subtítulo para a reportagem. 

 

7. Escolha uma imagem para a reportagem. 

 

8. Coloque seu nome abaixo do subtítulo. 



Revisão 

- Observe sua reportagem e avalie preenchendo o quadro. 

 

 Sim Não 

 O título da reportagem chama a atenção do leitor?   

 O assunto está de acordo com o que foi pedido?   

 O primeiro parágrafo deixa claro o assunto?   

 As falas dos entrevistados estão entre aspas?   

 As palavras estão escritas corretamente?   

 A pontuação foi usada de maneira correta?   

 A imagem é interessante?   

 

Texto final 

- No caderno de produção de texto, reescreva a versão final do seu texto, seguindo as observações descritas na 

revisão e as orientações do professor. 

 

 


