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ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

MATEMÁTICA  

Ler e fazer as atividades das páginas 23, 26 (nº9), 27 e 28 (caderno de atividades).  

Vídeo explicativo: https://youtu.be/HPfs7-h5TUk  

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Continuação do gênero textual – Reportagem (atividade anexada) 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/PVNU0gx1LGg  

 

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

4º ano A: https://meet.google.com/whv-jjzy-ukr 

4º ano B: https://meet.google.com/gbf-qjbv-jhv?hs=122 
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ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Como é o trânsito em sua cidade? Motoristas nervosos? Pedestres desatentos? 

Em geral, o trânsito representa perigo, principalmente para os pedestres. A reportagem que você vai ler mostra 

como atitudes simples e gentis podem melhorar o trânsito. Observe também as partes ou os elementos que 

compõem uma reportagem. 

 

Atitudes gentis contribuem para boas relações no trânsito de BH – TÍTULO DA REPORTAGEM 

 

Ações que buscam harmonia no trânsito, somada ao respeito às 

normas, ajudam a humanizar o dia a dia nas ruas e facilitam o 

convívio de motoristas, ciclistas e pedestres                    

INTRODUÇÃO DO ASSUNTO 

 

Márcia Maria Cruz/Estado de Minas – NOME DO REPÓRTER/LOCAL DA PUBLICAÇÃO 

Postado em 27/08/2015 06h00min – Atualizado em 27/08/2015 08h37min – DATA DE PUBLICAÇÃO 

 

 

  - IMAGEM 

 

 

 

 

 

 

                                 Aos 91 anos, Sebastião Henriques atravessa rua em segurança graças à 

                                cordialidade da Motorista Cristiana Rennó, que aguardou a travessia.  - LEGENDA 

 

INFORMAÇÕES E OPINIÕES 

      Buzinar com ferocidade, não respeitar a faixa de pedestres, invadir a exclusiva para ônibus, fechar cruzamento, não 

respeitar o ciclista e avançar o sinal são atitudes que atropelam a boa educação. Na direção contrária, é essencial 

respeitar o outro para não tornar o trânsito um campo de batalha. Especialistas alertam que, para que as boas relações 

deem o tom nas ruas, é preciso respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e haver um processo permanente de educação 

para o tráfego. “Quanto mais gentileza as pessoas praticam, mais humanizado se torna o trânsito”, afirma o sargento 
Márcio Roberto, do Batalhão de Polícia de Trânsito. A gentileza no trânsito é o tema abordado hoje na série sobre 

gentileza urbana, que subsidia o Prêmio Jornal na Escola, uma realização do Estado de Minas e do Centro Universitário 

de Belo Horizonte (UniBH), que vai agraciar autores das melhores redações sobre o tema. A reportagem encontrou 

motoristas, ciclistas e pedestres que buscam harmonia nas ruas de Belo Horizonte. 



      Nas saídas vespertinas, não falta amabilidade ao jornalista aposentado Sebastião Henriques, de 91 anos. De sua 

casa até o empório onde faz feira, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul, ele tanto pratica a cordialidade como a recebe. 

Ao sair para comprar frutas, acrescenta uma a mais para presentear a amiga que fez nesse trajeto. Numa tarde de 

segunda-feira, o gesto foi retribuído quando Sebastião atravessava a Rua Uruguai. “A proporção de motoristas que dão 
preferência na faixa de pedestre ainda não é satisfatória, mas temos alguns casos”, comemora Sebastião. A reportagem 
flagrou o momento em que a motorista Cristiana Rennó Lage, de 42, o aguardou atravessar na faixa de pedestre. “Levo 
menino. Busco menino. Mas procuro ser gentil no trânsito. É uma preocupação que tenho”, diz a mãe de dois filhos e 
grávida do terceiro, que procura não se deixar contaminar pelo estresse no trânsito. 

      Desde que resolveu adotar a bicicleta como meio de transporte, o professor universitário Emílio Oliveira, de 34, sabe 

que a gentileza é fundamental. Há dois anos, faz todas as atividades, em um raio de seis quilômetros, com a ajuda da 

magrela. Ao pedalar tem a convicção de que a segurança só existe quando pedestres, ciclistas e motoristas aprendem a 

compartilhar as vias. Mesmo na ciclovia da Rua Professor Moraes, ele deu a preferência à senhora que tentava 

atravessar. 

FINAL/CONCLUSÂO 

      Em desenho clássico da Disney, o Sr. Andante se transforma no Sr. Volante. Um pedestre pacato e educado muda 

completamente o humor quando fica atrás do volante. No entanto, o professor de psicologia do UniBH Júlio Flávio de 

Figueiredo Fernandes pondera que o trânsito apenas potencializa o estado de espírito das pessoas. “Quando alguém 
está muito estressado, o tempo muito curto parece muito longo. Agrava a situação o fato de as pessoas terem que dar 

uma resposta rápida”, diz. Ele alerta, porém, que, apesar de as pessoas acharem que o estresse prevalece, há muitos 
gestos de gentileza. “As pessoas que conseguem ser gentis são as menos pressionadas, as que têm uma visão mais 

ampla da situação, da posição do outro.” 
 

FONTE 

Disponível em: www.em.com.br /app/noticia/gerais/2015/08/27/interna_gerais, 682329/sina-aberto-para-gentileza.shtml Acesso em: 1º de 

out. 2015. 

 

amabilidade: gentileza, educação. 

convicção: certeza. 

cordialidade: afeição, gentileza. 

deem o tom: sirvam de exemplo, de modelo, ou de início de alguma coisa; prevaleçam, predominem, 

sejam as mais importantes, etc. 

empório: armazém, mercearia, mercado. 

ferocidade: braveza, violência, raiva. 

flagrou: descobriu, surpreendeu, presenciou naquele momento exato. 

magrela: gíria, o mesmo que bicicleta. 

pacato: calmo, tranquilo, sossegado. 

vespertinas: que acontecem à tarde. 

 

 



 

POR DENTRO DO TEXTO 

 

- Fazer essa lista no caderno de Produção de texto. 

- Faça com capricho e atenção. 

 

1) Quando e onde foi publicada essa reportagem? 

2) Qual é o nome da repórter que o escreveu? 

3) Qual é o objetivo da reportagem? 

4) A foto que ilustra a reportagem tem uma legenda. 

a) O que é uma legenda? 

b) Que explicações a legenda da foto dá ao leitor? 

5) No primeiro parágrafo, a repórter faz uma lista de seis atitudes “que atropelam a boa educação” no trânsito. 

Escreva pelo menos duas delas. 

6) Segundo os especialistas, o que é necessário para haver boas relações nas ruas? 

7) A repórter entrevistou um policial do Batalhão de Polícia de Trânsito. Qual é o nome dele? E o que o policial 

falou para a repórter? 

8) Por que o repórter usou aspas ao descrever a fala do policial? 

9) Para fazer a reportagem, que tipo de pessoas a repórter procurou? 

10) Caracterize as três pessoas entrevistadas pela repórter: 

a) Sebastião Henrique:  

b) Cristiana Rennó Lage: 

c) Emílio Oliveira: 

11) Emílio Oliveira usa a bicicleta como meio de transporte. Para ele, o que é preciso para haver segurança no 

trânsito? 

12) No texto, que outro nome é dado para bicicleta? 


