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PET Volume III - 5º ANO 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 
 

SEMANA 1 

 
1. Você e sua família têm acompanhado alguma notícia nos últimos dias? Se sim, através 

de qual meio de comunicação: televisão, rádio, jornais impressos, etc... 

Resposta pessoal do aluno. Destaque para notícias divulgadas em redes sociais.  

 

2. Esta é uma notícia enigmática. Substitua os desenhos por palavras e saiba mais sobre 

os golfinhos. Depois responda as questões abaixo. 

Golfinhos: um alerta. 

 Existem várias espécies de golfinhos. Umas vivem em água doce, como o boto e o 

tucuxi da região amazônica. Existem também os que vivem em água salgada, como os 

golfinhos de Fernando de Noronha. A alimentação deles consiste, basicamente, de peixes 

e crustáceos. 

 Os graciosos golfinhos são animais mamíferos aquáticos. Esses mamíferos dão à 

luz um filhote por vez. O filhote acompanha a mãe por meses após o desmame. 

 Os golfinhos estão sendo ameaçados de extinção por causa da ação dos homens. 

Eles fazem a pesca predatória, poluem os rios, desmatam as florestas e fazem represas 

nos rios para construção de hidrelétricas, dificultando, assim, a alimentação dos golfinhos. 

 

a) O que motivou a escrita desta notícia? 

Informar o leitor sobre a situação dos golfinhos que estão ameaçados de extinção. 

b) Quem são os participantes desta notícia, em que local o fato ocorreu? 

A notícia tem como principal participante os golfinhos. O local do fato são onde os 

golfinhos vivem, como a região amazônica e a região de Fernando de Noronha.  

c) Qual a sua opinião sobre o fato noticiado? 

Resposta pessoal.  Destaque para: as ações do homem que prejudicam os golfinhos são 

corretas ou não. Essas ações deveriam parar de ocorrer ou não, etc. 

3. Veja a imagem abaixo e crie uma notícia sobre ela. Não se esqueça que a notícia 

precisa ter um título para chamar a atenção. Narre o fato ocorrido e diga onde aconteceu. 

Produção pessoal do aluno. Uma notícia além do título deve conter: o fato noticiado, como 

o fato ocorreu, onde e quando o fato ocorreu e quem são as pessoas envolvidas. 
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