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ROTEIRO DE ESTUDOS 

MATEMÁTICA 

Ler e fazer as atividades das páginas 93 a 95. 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/owLUGxGD35I  

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Gênero textual – Artigo de opinião. 

Atividade abaixo. 

Áudio explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-16-04-2020-producao-de-texto-genero-textual-artigo-de-

opiniao/s-8WjZw5rEqj8  

 

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE TEXTO  
 

- Fazer essa lista no caderno de Produção de Texto. 

- Faça com capricho e atenção. 

 

Em nossa vida cotidiana, estamos sempre nos posicionando a respeito de determinado assunto, já 

pensou nisso? É muito importante não apenas nos informarmos sobre os acontecimentos do mundo, mas 

também termos a condição de nos posicionarmos frente a determinado assunto e discuti-lo, defendermos os 

nossos pontos de vista, não é mesmo?  

Ao assistirmos ao noticiário na televisão, ouvirmos o rádio ou lermos uma revista, por exemplo, 

encontramos temas polêmicos que exigem uma posição e o autor costuma apresentar o seu ponto de vista 

sobre o tema em questão através do artigo de opinião. 

 
 

O QUE É UM ARTIGO DE OPINIÃO? 

 

          O artigo de opinião é um gênero textual jornalístico, de caráter essencialmente argumentativo, onde o autor expõe 

claramente a sua opinião e os seus argumentos, que possuem condições de fazer com que o interlocutor acredite no 

que ele diz. 

          O autor do artigo de opinião geralmente tem a intenção de convencer os seus interlocutores e, para isso, precisa 

apresentar bons argumentos. A finalidade do artigo de opinião é a exposição do ponto de vista sobre um determinado 

assunto.  

 

 

 

https://youtu.be/owLUGxGD35I
https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-16-04-2020-producao-de-texto-genero-textual-artigo-de-opiniao/s-8WjZw5rEqj8
https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-16-04-2020-producao-de-texto-genero-textual-artigo-de-opiniao/s-8WjZw5rEqj8


1- Observe a capa da revista Época de 10/09/2007. 

 

 

Temos observado que as crianças e adolescentes 

estão cada vez mais cedo e com mais frequência 

tendo acesso ao uso de computadores. Sabemos 

também que a preferência da garota está voltada aos 

joguinhos e, mais especialmente, aos bate-papos 

virtuais (chats), nos quais eles passam horas imersos 

em assuntos dos quais os adultos nem sempre se 

preocupam em tomar conhecimento. 

 

 Agora responda. 

a) O que chama mais a sua atenção nessa capa? 

b) Descreva a criança que aparece na capa. 

c) Qual é o tema principal que será abordado nessa revista? 

d) O uso da internet é benéfico para crianças e jovens? Exponha os benefícios que você conhece. 

e) E quando passa a ser prejudicial ou perigoso o uso da internet? 

 

PRODUZINDO UM ARTIGO DE OPINIÃO  

 Leia. 

 

A charge acima trata, numa perspectiva crítica, algo característico do gênero em questão, de uma grave doença que 

afeta significativa parte da população brasileira: a dengue. Reflita sobre esse assunto e, em seguida, produza um artigo 

de opinião, apresentando argumentos sólidos para a defesa de um ponto de vista acerca do tema:  
 

A proliferação do mosquito da dengue: causas, consequências e medidas para o combate. 
 

 

 Atenção: Não se esqueça que o seu texto precisa ser construído respeitando essa estrutura: 

- Título 

- Introdução 

- Desenvolvimento 

- Conclusão 


