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Componente Curricular: Língua Portuguesa Atividade 04 do PET 05 – MG 

Data: 10/11/2020 Turma: 6º ano 
Objetivo do conhecimento: Reconstrução do contexto de produção, 
circulação e recepção de textos. 
Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em 
circulação, mídias e práticas da cultura digital; Efeitos de sentido. 

(EF06LP02X) Estabelecer relação entre os diferentes gêneros da esfera 
jornalística (editorial, crônica, repor- tagem, charge, carta de leitor, etc.), 
compreendendo e reconhecendo o fato que foi noticiado. 
(EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos 
argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas 
lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de 
fontes de informação) e perceber seus efeitos de sentido. 
(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras 
manifestações artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e 
midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto 
aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. 

Professora: Jordana Teixeira  

Aluno (a):  
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This is the Freedom Tower in New York. The tallest building in the western hemisphere 
is now open to visitors. 

The history of the city flashes by on the 100-floor journey to the top. The skyscraper 
replaces the World Trade Center, and many visitors will inevitably think of September 
11th, 2001. 

New York still feels the trauma of those events. But the opening of this landmark is part of 
the city’s ongoing recovery. 

Vocabulary 
 

Hemisphere: (here) half of the Earth 

flashes by: appears for a short time and then disappears 

inevitably: unavoidably 

trauma: (here) shock caused by a deeply disturbing experience 

landmark: a building or site which helps to identify a place 

Disponível em: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150527. Acesso em: 24 Julho 2020. 

 

Componente Curricular: Língua Inglesa Atividade 04 do PET 05 – MG 

Data: 10/11/2020 Turma: 6º ano 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Compreensão geral e específica: leitura rápida (skimming, scanning). 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto. 

Construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de 

implícitos. Construção de repertório lexical. 

Informações em ambientes virtuais. 

HABILIDADES: 

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua 
inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e pistas 
gráficas. 

(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua 
organização textual e palavras cognatas. 

(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto. 
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