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Componente Curricular: Língua Portuguesa 
 

SEMANA 1 
 
1. Leitura de texto. 

2. Leitura de texto. 
3. Apesar das diferenças, as cartas do leitor mantêm a mesma estrutura. A que conclusão 
podemos chegar? Preencha o quadro com as partes correspondentes à estrutura das duas 

cartas do leitor. 
 A conclusão que podemos chegar é que a carta do leitor possui uma organização 
própria que deve ser seguida quando querendo utilizar esse gênero textual.  

 

ESTRUTURA 
DA CARTA DO 

LEITOR 
TEXTO 1 TEXTO 2 

Como se inicia a 
carta? (Local, 
data) 

Olá, pessoal da revista CHC. 
Somos alunos do 3º ano B. 

Rio de janeiro, 16 de setembro de 
2018. Olá, pessoal do Canal! 

A quem a carta 
é enviada 
(destinatário)? 

Aos responsáveis pela revista 
Ciência Hoje das Crianças 

Aos responsáveis pelo Canal.  

Nesta parte 
temos as 
impressões 

do autor (sobre 
o texto lido, ou 
vídeo, 

agradecimentos, 
críticas 
e/ou elogios e 

sugestões). 

Nós lemos um artigo, na CHC 
240, sobre raios e trovões e 
achamos muito interessante 

este assunto. 
Esclareceu nossas dúvidas de 
como se proteger dos raios. 

Gostaríamos que vocês 
publicassem mais sobre os 
fenômenos da natureza. 

Adorei a reportagem sobre os 
animais exóticos e também morri 
de medo daqueles bichos. Eu não 

teria uma cobra nem um escorpião 
em casa, mas gostaria de ver de 
pertinho. 

Gostaria que tivessem mostrado 
outros animais também, como a 
cacatua, a iguana ou a tarântula. 

Sabiam que tem gente que cria 
aranhas? (Brrr!) 

Como o autor 
finaliza a carta. 
(Despedida) 

Despedem-se com uma 

sugestão: “Gostaríamos que 
vocês publicassem mais sobre 
os fenômenos da natureza.” 

Obrigada pela reportagem!!! 
Grande beijo. 

Nesta parte, o 
autor precisa 

dizer quem é 
que está 
enviando a 
carta. 

(Assinatura) 

Alunos do 3º ano B. Escola 
Municipal Professor Ernani 
Giannico. Taubaté/SP. 

Maria Luisa da Silva 

 

4. Produção de uma carta do leitor sobre a notícia Gigantes em perigo!  
 A carta do leitor deve conter: local e apresentação do leitor, saudação ao 
destinatário, os comentários do leitor sobre a notícia lida, a finalização da carta com 

despedida e a assinatura.  
 
 


