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Data__/___/2020

Nome: ______________________________________ Ano escolar: 4º ano
Roteiro de atividades de Língua Portuguesa – Professora: Alessandra

Olá! Como vocês estão? Estão tomando todos os cuidados necessários? Espero que
sim. Estou com muitas saudades de todos vocês. Vamos relembrar o gênero carta?
1º Registrando no caderno
A carta pessoal é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de
corresponderem entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo
notícias de familiares e amigos. A linguagem utilizada é de acordo com o nível de intimidade
estabelecido entre o remetente – a pessoa que envia, e o destinatário – a pessoa que recebe.
Podendo ser mais formal ou informal.
2º -Assistir a videoaula sobre a explicação do gênero

3º -Produção Textual
Uma carta costuma conter as seguintes partes:
*Local e data
*Saudação
*Assunto
*Despedida
*Assinatura

1-Observe a carta acima e identifique esses elementos, escrevendo nela os nomes
correspondentes.
2-Imagine que você seja o Carlos, o amigo de Júlia. Escreva uma resposta à carta de Júlia,
comentando se o seu tio vai ajudá-lo a fazer a adivinha para a amiga, sobre a importância de ter
amigos, o que você está sentindo. Conte também o que tem feito, se fez novos amigos, o que
está fazendo nas férias. (folha de aprendizagem postada no site)

3º- Construir um envelope de acordo com as instruções abaixo e preenchê-lo corretamente

4º- Leitura literária: Vocês deverão acessar o livro “Tem história nas cartas da Marisa” de Mônica
Stahel(que está postado em slides no site da escola) e fazer a leitura, tendo em vista que trata-se
do gênero textual carta do capítulo 3 do livro, para uma atividade posterior para o troca-troca de
literatura. (Marcarei a data)
Sinopse: A história é narrada nas cartas que Marisa escreve para a prima Ângela. Além de fatos
do cotidiano de sua casa, da escola, dos amigos, Marisa conta o desenrolar do mistério que se
criou em torno do novo vizinho, um ser invisível, o misterioso morador da casa verde. O texto é
leve, muito agradável, escrito em forma de narrativa epistolar, falando sobretudo sobre a amizade
e o encontro com o outro.

Bom, é isso galerinha! Depois de realizar as atividades, tire fotos e envie para o meu e-mail
alessandra.santos@prof.trelele.com.br
Bons estudos e até breve!

