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Atividade de 06/07 até 20/07
Amigos estudantes, continuamos levando a diante nosso desafio de
construir nossa aprendizagem neste período de pandemia. Apesar
de diferente, não deixa de ser uma oportunidade de vencermos
obstáculos e visualizarmos novos horizontes.
Apostila SIM Sistema de Ensino - Editora FTD

Módulo 2- Capítulo 4: INFORME-SE
Objetivo: Identificar as características presentes em um texto do
gênero textual notícia.
Atividade Avaliativa

1- Ler com atenção a notícia abaixo e copiá-la no caderno:
Covid-19: Brasil tem 55.961 mortes e 1.274.974 casos confirmados, dizem
secretarias de Saúde
Redação Notícias
Yahoo Notícias 26 de junho de 2020

O número de casos do novo coronavírus no Brasil subiu
para 1.274.974 e o total de mortes chega a 55.961. Os dados,
divulgados na noite desta sexta-feira (26), constam no painel
atualizado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de
Saúde), um sistema próprio de informações que reúne dados de
contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo.
Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 46.860 casos
novos - segunda maior marca diária já registrada até o momento - e

990 óbitos, segundo os dados divulgados pelo Conass. Na quintafeira (25), o país tinha 54.971 mortes e 1.228.114 casos
confirmados de Covid-19, de acordo com o conselho.
Disponível em:https://br.noticias.yahoo.com/covid-19-brasil-tem-55961-mortes-e-1274974-casos-confirmados-dizem-secretariasde-saude-211556467.html

Na última aula foram vistas diversas informações sobre a
composição de uma notícia. Reveja novamente os pequenos textos
das páginas 13 e 17. Com base naquilo que fora estudado, em seu
caderno, responda as seguintes questões:
a) Qual é a parte que representa a lide desta notícia?
b) Qual é a informação encontrada no corpo da notícia?
c) Onde foi veiculada esta notícia?
d) Qual é a manchete desta notícia?
e) Na sua opinião, qual o motivo que tem proporcionado o
aumento de casos e de mortes no Brasil?
f) Seguindo os pontos importantes e necessários para produzir
uma notícia estudados até aqui, formule uma notícia
justificando a resposta da questão e (dez linhas).

Bons Estudos!

