
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretação de texto é o elemento-chave para o resultado da aprendizagem 

, eficiência na solução de exercícios e mesmo na compreensão de situações do 
dia a dia. Além de uma leitura mais atenta e conhecimento prévio sobre o 
assunto, o elemento de fundamental importância para interpretar e 

compreender corretamente um texto é ter o domínio da língua. 
7 dicas que vão te mostrar como interpretar um texto! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ESCOLA MUNICIPAL  João Lourenço de lira   
ALUNO (A) :  SERIE / ANO 6º ANO  

COMPONENTE CURRICULAR; LINGUA PORTUGUESA PROFESSOR(A) DOS REIS  

HABILIDADES; (EF06LP02X) Estabelecer relação entre os diferentes gêneros da esfera 

jornalística (editorial, crônica, reportagem, charge, carta de leitor, etc.), compreendendo e 

reconhecendo o fato que foi noticiado. 

QUINZENA 

6ª 

MÊS 

MAIO 

DATA  

_____/_____/________ 

H/A 

12 H/A 

ESCOLA E FAMILIA UM OBJETIVO EM COMUM! 

Olá crianças ! Desejo que 

todos estejam bem ,vamos 

continuar com nossas 

atividades .Neste momento 

iremos falar sobre  os textos 

de gênero jornalístico e 

sobre interpretação de texto 

. 

Antes de começar a 

responder sua atividade 

,faça uma leitura sucinta 

e preencha com seu 

nome o cabeçalho 

Leia todo o texto pausadamente 

O primeiro contato com o texto é muito 
importante. É nesse momento que você 
vai saber qual o assunto tratado e qual a 

posição do seu autor. Leia devagar e sem 
interromper a leitura 

Veja o significado de cada uma delas no 
dicionário e anote 

Consulte o dicionário e anote os sinônimos 
ou a explicação do seu sentido. Releia o 

texto substituindo as palavras desconhecidas 
por aquelas que você já conhece. Isso não 
só ajuda a entender um texto em específico, 

como também aumenta o seu vocabulário 

 

 Releia o texto e marque todas as 

palavras que não sabe o significado 
Agora que você já sabe qual é o assunto, na 
segunda leitura você dará início a uma fase 
mais detalhada. 

Separe os parágrafos do texto e releia um a 

um fazendo o seu resumo 

Separe o texto em parágrafos. À medida que lê, 
utilize um rascunho para fazer um resumo 

daquilo que leu. A partir daí você está 
exercitando a sua capacidade em compreende. 

a leitura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre que surgir 

duvidas anote e fale com 

o professor, não se 

esqueça de organizar um 

tempinho para as 

atividades.  

Elabore uma pergunta para cada parágrafo e 

responda 

Ler pode ser uma atitude passiva, mas quando você 
experimenta usar o texto fazendo perguntas sobre 

ele e respondendo, absorve melhor o teor das suas 
palavras e os seus significados. 

Questione a forma usada para escrever 

Questione o motivo pelo qual o autor usou 
determinada forma para se expressar. Qual teria 
sido a sua intenção para escrever assim e não de 

outro modo? 

Elabore uma pergunta para cada parágrafo e 

responda 

Ler pode ser uma atitude passiva, mas quando você 
experimenta usar o texto fazendo perguntas sobre 

ele e respondendo, absorve melhor o teor das suas 
palavras e os seus significados. 

Faça um novo texto com as suas 

palavras, mas siga as ideias do 
autor 

Assinale as ideias principais e se 

certifique que as inclui no texto. 
Escrever o mesmo, mas com as suas 

palavras é uma prova de que 
entendeu aquilo que leu. 

No final, certifique-se de que não 

“colocou palavras na boca do autor”, 
dizendo algo que não foi mencionado 

no texto por ele. 

 



Leia atentamente a noticia detalhada no jornal e responda as questões de 

acordo com a sua interpretação, siga as dicas e assista ao vídeo sempre que 

estiver com duvidas. 

Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e 

televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos 

dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, 

pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Diante da 

afirmativa qual a informação esta sendo repassada ao leitor ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Com qual intuito esta noticia esta sendo repassada ? A qual publico ela se 

torna mais interessante ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Diante dos fatos apresentados como você pode estabelecer  a veracidade do 

que é noticiado com o possível acontecimento  ou prática do que é relatado na 

informação ?Explique , 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Durante o desfecho da noticia ,o titulo da informação pode ser usado apena 

para chamar a atenção do leitor e desperta a curiosidade da leitura ou tem o 

desenvolvimento de acordo com oque o titulo apresenta ? Por quê ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


