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APOSTILA – UNIDADE 6 – RELATOS DO COTIDIANO 
 
Atividades para sala de aula: 
  

• Página 128 e 129: leitura da crônica esportiva “Enfim, a unanimidade 
inteligente: Fernanda” 

• Página 130 e 131: realização das atividades de interpretação de texto; 
atividade 15 (síntese da definição do gênero crônica esportiva) 

• Página 135: atividade 18 
 

Copie no caderno:   
 
O que é paráfrase? 
 
Paráfrase é um tipo de texto elaborado com base em outro já existente e 
conhecido pelos leitores, mantendo a ideia do texto original. Isso quer dizer que 
paráfrase é um tipo de intertextualidade. 

Parafrasear significa “Interpretar um texto com palavras próprias, mantendo 
seu sentido original” (in Dicio.com.br). 

Assim, a paráfrase é um recurso que requer habilidade na interpretação textual, 
pois para parafrasear é necessário compreender a fundo a mensagem 
transmitida num texto. 
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Data de entrega: 05/11/2021 
 
Instruções: Copiar/imprimir, responder e entregar na escola. Esse 
trabalho também estará disponível em formulário e o link será 
disponibilizado no grupo da sala. 
 
Ficha de leitura do livro 
 
Nome completo:__________________________________________________ 
N°_____ Série:_____Professora:______ 
  

1) Qual o nome do autor? 
__________________________________________________________ 



 

 

 
2) Personagens Principais: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

3) Outros personagens: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4) Quando aconteceram os fatos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

5) Faça um breve resumo do livro lido por você e destaque algo que lhe 
chamou a atenção (mínimo 15 linhas). 
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Realização do encarte 6: Selecione em jornal, revista ou internet uma notícia 
que tenha chamado sua atenção e elabore uma crônica a partir dela. Confira 
algumas características de uma boa crônica no link: 
https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_64_10_8_15092021143200.p
df  
 
Observação: Entregar o encarte na escola ou em sala para a professora. 
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